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Oznaczenie post powania: F.271.1.2014

(siwz nieodp atna na stronie http://gmina.wachock.sisco.info)

Z A M A W I A J  C Y
GMINA W CHOCK

ul. Wielkowiejska 1; 27-215 W chock

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                                     (dalej jako siwz)

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Udzielenie d ugoterminowego kredytu bankowego
dla Gminy W chock w wysoko ci 2.500.000 z "

Warto  zamówienia przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 207 000 euro

Burmistrza Miasta i Gminy W chock
                                                                                                                                 Jaros aw Samela

                                                                                                                                    (-)
............................................................

                                                                                                                                                                    /zatwierdzi /
chock, dnia 25 czerwca  2014 r.

http://gmina.wachock.sisco.info)
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I. Zamawiaj cy

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock
tel: 41-2736130, fax: 41-2736159
adres strony internetowej: http://gmina.wachock.sisco.info

zaprasza do sk adania ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), cyt. dalej jako Pzp.

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie ugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy
chock  w wysoko ci 2.500.000 z  (s ownie: dwa miliony pi set tysi cy z otych 00/100)

z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud etu Gminy W chock 2014 r. (zadania
inwestycyjne) z ostatecznym terminem sp aty w dniu 31.12.2028 r.

2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiaj cego w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2014 r. Udost pnienie kredytu nast powa  b dzie w transzach, w zale no ci od potrzeb
Zamawiaj cego. O uruchomieniu transzy Zamawiaj cy b dzie informowa  Wykonawc  pisemnie nie
pó niej ni  do godz. 1200 na 1 dzie  roboczy przed wnioskowan  przez Zamawiaj cego dat  transzy
kredytu, podaj c ka dorazowo kwot  transzy i dat  jej przekazania. Zamawiaj cy zastrzega sobie
prawo zaci gni cia kredytu w kwotach mniejszych ni  okre lone w niniejszym zamówieniu bez
konsekwencji finansowych.

3. Sp ata kredytu nast powa  b dzie w ratach kwartalnych o ró nej wysoko ci, termin sp aty pierwszej
raty – 30.03.2014r. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  wcze niejszej sp aty kredytu/raty kredytu
bez konsekwencji finansowych.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kredytobiorcy i za zgod  Banku, Zamawiaj cy
przewiduje mo liwo  przesuni cia terminu sp aty rat lub mo liwo  ustalenia nowego harmonogramu
sp aty kredytu. Ostateczny termin sp aty mo e wówczas ulec przed eniu, po uprzednim podj ciu
stosownej uchwa y przez Rad  Miejsk  w W chocku. Powy sze nie spowoduje obci enia
Zamawiaj cego dodatkowymi kosztami finansowymi.

5. Odsetki za okres faktycznego korzystania z kredytu b  naliczane w okresach miesi cznych,
a sp acane co miesi c do ostatniego dnia ka dego miesi ca kalendarzowego za miesi c bie cy.
Oprocentowanie kredytu zmienne – WIBOR 1M plus sta a mar a banku. Dopuszcza si  mo liwo
obni enia mar y na wniosek Kredytobiorcy, za zgod  Banku. Zabezpieczeniem kredytu b dzie weksel
in blanco wraz z deklaracj  wekslow  oraz o wiadczenie o poddaniu si  egzekucji w oparciu o art. 97
ustawy Prawo bankowe.

6. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawieraj :
a) wzór umowy kredytowej – stanowi cy Za cznik nr 5 do siwz,
b) informacje zawarte w za cznikach nr  6-9 do siwz
c) dodatkowe informacje i dokumenty dost pne w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du Miasta
    i Gminy W chock na stronie http://gmina.wachock.sisco.info :

PRAWO LOKALNE > Uchwa y > Rok 2013 :
- Uchwa a Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w W chocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie

uchwalenia bud etu Gminy W chock  na 2014 r.  (zmiany - PRAWO LOKALNE > Uchwa y >
Rok 2014 oraz PRAWO LOKALNE > Zarz dzenia Burmistrza > Rok 2014 ),

http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info
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- Uchwa a Nr XLI/217/2013 Rady Miejskiej w W chocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy W chock na lata 2014-2028  (zmiany - PRAWO
LOKALNE > Uchwa y > Rok 2014 )

PRAWO LOKALNE > Uchwa y > Rok 2014 :
- Uchwa a Nr XLVII/239/2014 Rady Miejskiej w  W chocku z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie

zaci gni cia kredytu.

PRAWO LOKALNE > Finanse i Maj tek Gminy > Bud et Gminy W chock > Bud et 2014 :
- Uchwa a Nr 89/2013 I Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie

opinii o projekcie bud etu Gminy W chock na 2014 rok,
- Uchwa a Nr 90/2013 I Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie

opinii o projekcie uchwa y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028 Miasta i
Gminy W chock,,

- Uchwa a Nr 91/2013 I Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie
mo liwo ci sfinansowania deficytu bud etu planowanego w projekcie uchwa y bud etowej Gminy

chock na 2014 rok,
Uchwa a Nr 13/2014 I Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie

mo liwo ci sfinansowania deficytu bud etu planowanego w uchwale bud etowej Gminy W chock
na 2014 rok,

- Uchwa a Nr 14/2014 I Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie
opinii o prawid owo ci planowanej kwoty d ugu Gminy W chock.

PRAWO LOKALNE > Finanse i Maj tek Gminy > Bud et Gminy W chock > Bud et 2013 :
- Uchwa a Nr 43/2014 I Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania bud etu Gminy W chock za 2013 rok wraz z informacj  o stanie
mienia jednostek samorz du terytorialnego i obja nieniami,

PRAWO LOKALNE > Finanse i Maj tek Gminy > Bud et Gminy W chock > Bud et 2012 :
- Uchwa a Nr 27/2013 I Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania bud etu Miasta i Gminy W chock za 2012 rok wraz z informacj
o stanie mienia komunalnego i obja nieniami,

PRAWO LOKALNE > Finanse i Maj tek Gminy > Bud et Gminy W chock > Bud et 2011 :
- Uchwa a Nr 1951/2012 II Sk adu Orzekaj cego RIO w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2012 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania bud etu Miasta i Gminy W chock za 2011 r.

PRAWO LOKALNE > Uchwa y > Rok 2009 > Sesja Rady Miejskiej w W chocku z dnia 24 lutego
2009 r. > Uchwa a Nr XXXI/179/2009 :

- Uchwa a Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w W chocku z dnia 24.02.2009 r. w sprawie powo ania
Skarbnika Gminy W chock.

7. Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 66113000-5 Us ugi udzielania kredytu

III. Oferty cz ciowe i wariantowe
1. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych.
2. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.

IV. Zlecanie us ug podwykonawcom
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia lub jego
cz ci podwykonawcom.

V. Zamówienie uzupe niaj ce
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupe niaj cego.

VI. Zwrot kosztów udzia u w post powaniu
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.

VII. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.
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VIII. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych
warunków
O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

1. Spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotycz ce:
a) posiadania uprawnie  do wykonywania czynno ci bankowych, zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia
1997 roku – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z pó n. zm.)

Ocena spe niania opisanego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz. X pkt 2 lit. b siwz;

b) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
Ocena spe niania warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia o spe nianiu
warunków udzia u w post powaniu okre lonych w art. 22 ust. 1 Pzp dokumentu wymienionego
w rozdz. X pkt 2 lit. a siwz;

c) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

Ocena spe niania opisanego warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia
o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu okre lonych w art. 22 ust. 1 Pzp dokumentu
wymienionego w rozdz. X pkt 2 lit. a siwz;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spe niania warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia o spe nianiu
warunków udzia u w post powaniu okre lonych w art. 22 ust. 1 Pzp dokumentu wymienionego
w rozdz. X pkt 2 lit. a siwz.

2. Spe niaj  warunek udzia u w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczenia z
post powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno ciach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Pzp.

Ocena spe niania tego warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadcze  i dokumentów
wymienionych w rozdz. X pkt 3 lit. a – f  siwz.

3. Spe niaj  warunek udzia u w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczenia z
post powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno ciach, o których mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

Ocena spe niania tego warunku zostanie dokonana na podstawie z onej listy podmiotów lub
informacji, o których mowa w rozdz. X pkt 4.

W przypadku z enia ofert przez Wykonawców nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, Zamawiaj cy, na podstawie art. 24b pkt 1 Pzp, zwróci si  do
Wykonawców o udzielenie wyja nie  dotycz cych powi za , o których mowa w art.  24 ust. 2 pkt 5
Pzp, w celu ustalenia, czy zachodz  przes anki wykluczenia Wykonawcy.

Uwaga:
Wykonawca zobowi zany jest wykaza  spe nianie warunków opisanych w rozdz. VIII pkt 1, 2 i 3, nie
pó niej ni  na dzie  sk adania ofert.

IX. Udzia  w post powaniu podmiotów wyst puj cych wspólnie

1. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy sk adaj cy ofert  wspóln  ponosz  solidarn  odpowiedzialno
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Zasady
odpowiedzialno ci solidarnej d ników okre la art. 366 kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wyst puj cych wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp,
Wykonawcy ustanowi  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

4. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie, ka dy oddzielnie musi spe nia  warunek udzia u
w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia
publicznego w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
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5. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie, cznie musz  spe nia  warunki udzia u w post powaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

6. W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wyst puj cych wspólnie, nale y z :
a) oddzielnie - dokumenty wskazane w rozdz. X pkt 2 lit. b), pkt 3 lit. a) – f) oraz w pkt 4, 5, 6 i 8 ( o ile
dotyczy) siwz;

b) cznie dokumenty wskazane w rozdz. X pkt 1, pkt 2 lit. a) i pkt 7 oraz 9 (o ile dotyczy) siwz.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotycz cych wykonawcy winny by  po wiadczone „za zgodno  z orygina em”
przez upowa nionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy w sposób wskazany w rozdz. XV pkt 1
lit. f).

X. O wiadczenia i dokumenty wymagane w post powaniu
Wykonawca zobowi zany jest z  w terminie wskazanym w rozdz. XVI pkt 2 i formie okre lonej
w rozdz. XV siwz:

1. Wype niony formularz ofertowy wg wzoru okre lonego w Za czniku nr 1 do siwz
Wymagana forma dokumentu – orygina
2. wiadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego w celu wykazania spe niania
przez Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu:
a) wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków okre lonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wg
wzoru okre lonego w Za czniku nr 2 do siwz,
Wymagana forma dokumentu – orygina
b) zezwolenie lub inny dokument uprawniaj cy do wykonywania czynno ci bankowych zgodnie z
ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó n. zm.)
Wymagana forma dokumentu - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt
1 lit. i)

3. wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego w celu wykazania przez
Wykonawc  braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków,o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp:
a) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post powania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru okre lonego w Za czniku nr 3 do siwz.
Wymagana forma dokumentu – orygina

b) aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1pkt 2 Pzp, wystawiony nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, w przypadku banków pa stwowych
wskazanie w ciwego rozporz dzenia Rady Ministrów tworz cego bank, oraz uchwa y o powo aniu
organów.
Wymagana forma dokumentu - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt
1 lit. i)

c) aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e
Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska  przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania
decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu
sk adania ofert,
Wymagana forma dokumentu - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt
1lit. i)

d) aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych
potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i
spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie
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na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonanie decyzji w ciwego organu –
wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert,
Wymagana forma dokumentu - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt
1 lit i)

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1 pkt
4-8 Pzp, wystawiona nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem sk adania ofert,
Wymagana forma dokumentu - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt
1 lit. i)

f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 Pzp, wystawiona nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem sk adania ofert.
Wymagana forma dokumentu - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt
1 lit. i)

4. Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Pzp albo informacja Wykonawcy o tym, e nie nale y do grupy kapita owej - zgodnie z
tre ci  art. 26 ust. 2d Pzp - wg wzoru okre lonego w Za czniku nr 4 do siwz.
Wymagana forma dokumentu – orygina

5. Je eli w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp maj  miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenia w ciwego
organu  s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ce niekaralno ci tych osób w
zakresie okre lonym w art.24 ust.1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert, z tym e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje si  takich za wiadcze  – zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one
przed notariuszem, w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Wymagana forma dokumentów - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV
pkt 1 lit. i)

6. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3:
1) lit. b) - d) i lit. f) – sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub
miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne
albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych

atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu,
     c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie;

2) lit. e) – sk ada za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym
art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 Pzp;

3) dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 lit a) i c) oraz ppkt 2, powinny by  wystawione nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5
ppkt 1 lit. b), powinien by  wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania
ofert.

4) Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w ppkt 1 i 2, zast puje si  je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania. Przepis
pkt 6 ppkt 3 stosuje si  odpowiednio.
Wymagana forma dokumentow - orygina  lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” zgodnie z opisem w rozdz. XV
pkt 1 lit. i)
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Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym winny by  z one wraz z t umaczeniem na j zyk polski.

7. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIII niniejszej siwz.

8. Pe nomocnictwo okre laj ce jego zakres w przypadku, gdy Wykonawc  reprezentuje
pe nomocnik.
Wymagana forma dokumentu – orygina  lub kopia po wiadczona przez notariusza

9. Pe nomocnictwo do reprezentowania w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców
wyst puj cych wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - orygina  lub kopia po wiadczona przez notariusza

XI. Sposób porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami

1. Przyj  przez Zamawiaj cego form  porozumiewania si  z Wykonawcami w zakresie sk adania
wiadcze , wniosków, zawiadomie  oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks.

Adres i numer faksu do porozumiewania si  z Zamawiaj cym: Urz d Miasta i Gminy
w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, fax: 41-2736159.

2. Je eli o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s  za pomoc  faksu,
ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2
Pzp).

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomo ci przez Wykonawc , Zamawiaj cy
domniema, i  pismo wys ane przez Zamawiaj cego na ostatni znany numer faksu podany przez
Wykonawc  zosta o mu dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  Wykonawcy z tre ci
pisma.

4. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci siwz.
Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 6 dni przed
up ywem terminu sk adania ofert – pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci siwz wp yn  do
Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu
sk adania ofert.
Zamawiaj cy przeka e tre  zapyta  wraz z wyja nieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekaza  siwz, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamie ci je na stronie internetowej:
http://gmina.wachock.sisco.info

5. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci siwz wp yn  po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym
mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo
pozostawi  wniosek bez rozpoznania.

6. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa
w pkt 4.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dost pna na stronie internetowej
Zamawiaj cego : http://gmina.wachock.sisco.info, ponadto, na wniosek Wykonawcy, Zamawiaj cy
przekazuje siwz. Odbiór osobisty w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215

chock, pokój nr 10, w godz. 745-1545.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni
tre  siwz. Dokonana zmian siwz zostanie niezw ocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://gmina.wachock.sisco.info
Je eli zmiana tre ci siwz prowadzi do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu, Zamawiaj cy
przekazuje Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich og oszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drog  elektroniczn , zgodnie z

http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info
http://gmina.wachock.sisco.info
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form  i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okre lonej w dyrektywie, a tak e
niezw ocznie zamieszcza informacj  o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w rozdz. I niniejszej
siwz oraz na stronie internetowej: http://gmina.wachock.sisco.info

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami
Ewa Pawe czyk – Skarbnik Gminy tel.: 41-2736150
godziny pracy urz du: pon. - pt. godz. 745-1545

XIII . Wadium
1. Wykonawca przyst puj cy do post powania jest zobowi zany wnie  wadium w wysoko ci:
10.000,00 z  (s ownie: dziesi  tysi cy z otych)

2. Wadium wnosi si  przed up ywem terminu sk adania ofert.

3. Wadium mo e by  wniesione w:
a) pieni dzu,
b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym
e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr  42,
poz. 275 z pó n. zm.).

4. Dowód wniesienia wadium nale y za czy  do oferty.

a) w przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, za cznikiem do oferty powinien by orygina  lub
kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium po wiadczona „za zgodno  z orygina em”
przez Wykonawc  w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) siwz,
b) w pozosta ych formach  Wykonawca winien z  wraz z ofert  dokument wniesienia wadium
w formie orygina u i dodatkowo nale y do czy  do oferty (spi  z ofert ) jego kopi
po wiadczon  „za zgodno  z orygina em” przez Wykonawc w sposób opisany w rozdz. XV pkt
1 lit. i) siwz.

Uwaga do pkt. b):
Zaleca si nie spina  w sposób trwa y orygina u dokumentu wniesienia wadium z ofert ,
gdy  w przypadku zwrotu wadium, Zamawiaj cy zwraca Wykonawcy orygina  dokumentu
wniesienia wadium.

5. Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci przelewem na rachunek Zamawiaj cego:

Bank Spó dzielczy w W chocku
Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006

z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na udzielenie d ugoterminowego kredytu
bankowego dla Gminy W chock w wysoko ci 2.500.000 z .”
Jako termin wniesienia wadium przyjmuje si  termin uznania rachunku bankowego Zamawiaj cego.

6. Zamawiaj cy zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrze eniem pkt 9.

Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwraca wadium
niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi
z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawc .

http://gmina.wachock.sisco.info
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Uwaga:
Zamawiaj cy za da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc , któremu zwrócono wadium,
je eli w wyniku rozstrzygni cia odwo ania jego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego.

8. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofa  ofert
przed up ywem terminu sk adania ofert.

9. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie z  dokumentów lub o wiadcze , lub
pe nomocnictw – do z enia których zosta  wezwany, chyba e udowodni, e wynika to
z przyczyn nie le cych po jego stronie.

10. Zamawiaj cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca, którego oferta zosta a
wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych
w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po
stronie Wykonawcy.

XIV. Termin zwi zania ofert

1. Wykonawca pozostaje zwi zany z on  ofert  przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi zania ofert
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania
ofert , z tym, e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania
ofert , mo e zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu
o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60 dni. Odmowa wyra enia powy szej zgody nie powoduje
utraty wadium.

3. Przed enie okresu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem
okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na
przed ony okres zwi zania ofert . Je eli przed enie terminu zwi zania ofert  dokonywane jest po
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowi zek wniesienia nowego wadium lub jego przed enia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymogi formalne:
a) ka dy Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert ;

b) oferta musi obejmowa  ca  zamówienia i musi by  sporz dzona zgodnie z wymogami zawartymi
w niniejszej siwz;

c) do oferty winny by  do czone wszystkie dokumenty i o wiadczenia wskazane w siwz w rozdz.
X pkt 2, 3, 4, 7, oraz pkt 5, 6, 8, 9 (o ile dotyczy);

d) Zamawiaj cy dopuszcza z enie oferty i za czników do oferty na formularzach sporz dzonych
przez Wykonawc , pod warunkiem, e ich tre , a tak e opis kolumn i wierszy odpowiada  b dzie
formularzom okre lonym przez Zamawiaj cego w za cznikach do niniejszej siwz;

e) oferta oraz za czniki do oferty musz  by  sporz dzone w j zyku polskim, pisemnie na papierze,
przy u yciu no nika pisma nieulegaj cego usuni ciu bez pozostawiania ladu. Dokumenty
sporz dzone w j zyku obcym winny by  z one wraz z t umaczeniem na j zyk polski. Podczas oceny
ofert Zamawiaj cy b dzie opiera  si  na tek cie przet umaczonym;
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f) Zamawiaj cy uznaje, e podpisem jest: z ony w asnor cznie znak, z którego mo na odczyta  imi
i nazwisko podpisuj cego, a je eli w asnor czny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia
i nazwiska to musi by  on uzupe niony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego mo na
odczyta  imi  i nazwisko podpisuj cego.;

g) formularz oferty, o wiadczenia, równie  te z one na za cznikach do niniejszej siwz musz  by
podpisane przez Wykonawc  lub upowa nionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób
wskazany w pkt 1 lit. f);

h) ka da poprawka w ofercie musi by  podpisana przez osob /y podpisuj /e ofert ;

i) kopie wymaganych dokumentów, z wyj tkiem dokumentów, o których mowa w rozdz. X pkt 8 i 9
siwz, winny by  po wiadczone „za zgodno  z orygina em”, przez upowa nionego/ych
przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w pkt 1 lit. f;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotycz cych Wykonawcy winny by  po wiadczone „za zgodno  z orygina em” przez
upowa nionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w pkt 1 lit. f);

j) w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze z onego wraz z ofert  odpisu
z w ciwego rejestru lub innych dokumentów, do oferty musi by  za czone stosowne upowa nienie;

k) dokumenty wymienione w rozdz. X pkt 8 i 9 siwz (pe nomocnictwa) musz  by  za czone w formie
orygina u. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 164) dopuszcza si  z enie kopii powy szego dokumentu po wiadczonego przez notariusza;

l) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budz cy w tpliwo ci zastrzec, e nie
mog  by  udost pniane innym uczestnikom post powania i winny by  oznaczone klauzul :
„Informacje stanowi ce tajemnice przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” oraz do czone w osobnej wewn trznej kopercie, odr bnie od pozosta ych
informacji zawartych w ofercie. Strony nale y ponumerowa  w taki sposób, aby umo liwi  ich
dostosowanie do pozosta ej cz ci oferty (nale y zachowa  ci  numeracji stron);

) Wszystkie zapisane strony oferty oraz za czonych dokumentów i o wiadcze  winny by  kolejno
ponumerowane, a w tre ci oferty winna by  umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych
stron sk ada si  ca  dokumentacji. Niespe nienie tego warunku nie b dzie skutkowa  odrzuceniem
oferty.

2. Opakowanie oferty

a) ofert  nale y z  w trwale zamkni tym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (np.
kopercie), uniemo liwiaj cym otwarcie i zapoznanie si  z tre ci  oferty przed up ywem terminu
sk adania ofert;

b) opakowanie musi zosta  opatrzone:
- adresem : Urz d Miasta i Gminy w W chocku
                                                                     ul. Wielkowiejska 1,
                                                                    27-215 W chock

- napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na udzielenie
                                                                    d ugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy
                                                                    W chock w wysoko ci 2.500.000 z .
- nazw  i adresem Wykonawcy (dopuszcza si  czytelny odcisk piecz ci) lub adresem do
korespondencji, oraz numerem telefonu i faksu;

c) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powy szy sposób mog  nie by  brane
pod uwag  podczas porównania i oceny ofert, a brak powy szych adnotacji Wykonawcy mo e by
przyczyn  otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz.
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3. Zmiana i wycofanie oferty
a) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni
lub wycofa  z on  ofert ;

b) zmiany dokonuje si  przez z enie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiada
wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi by  oznaczona napisem ZMIANA.
Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejno ci;

c) wycofania dokonuje si  na pisemny wniosek Wykonawcy z ony Zamawiaj cemu przed up ywem
terminu sk adania ofert, podpisany przez osoby/  upowa nione/  do jego reprezentowania, co winno
by  odpowiednio udokumentowane.

XVI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert
1. Oferty nale y sk ada  w siedzibie Zamawiaj cego: Urz d Miasta i Gminy w W chocku, ul.
Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, w sekretariacie Urz du -  pokój nr 10.

2. Termin sk adania ofert up ywa w dniu 11 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00.
Za termin z enia oferty przyjmuje si  dat  i godz. wp ywu do siedziby Zamawiaj cego.
W przypadku z enia oferty po terminie, Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi o tym Wykonawc
oraz zwróci ofert  po up ywie terminu do wniesienia odwo ania.

3. Otwarcie ofert nast pi w dniu 11 sierpnia 2014 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiaj cego:
Urz d Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, pokój nr 10.
Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na
sfinansowanie zamówienia.

5. Dokonuj c otwarcia ofert Zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a tak e
informacje dotycz ce ceny za wykonanie zamówienia.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wynagrodzeniem Wykonawcy z tytu u realizacji umowy b wy cznie odsetki od kredytu. Przy
realizacji zamówienia Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci ponoszenia op at i prowizji.

2. Cena ofertowa ma stanowi  sum  odsetek za okres kredytowania, gdzie sum  odsetek za
okres kredytowania nale y obliczy  w oparciu o stop  oprocentowania kredytu – rozumian  jako sum
dwóch sk adników: stawki bazowej WIBOR 1M i mar y banku i poda  w wielko ci wyra onej w PLN
cyfrowo z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku:

a) Odsetki nale y obliczy  wed ug wzoru:
                             (kapita  x oprocentowanie x ilo  dni zad enia)
                                                              365 dni*
* Odsetki nale y wyliczy  przy za eniu e ka dy rok liczy 365 dni.

Odsetki w ca ym okresie kredytowania nale y wyliczy  stosuj c powy szy wzór i poda  na formularzu
ofertowym równie  w cz ci tabelarycznej, przyjmuj c oferowane oprocentowanie kredytu oraz ilo ci
dni zad enia w danym roku podane w kol. 4 tabeli Za cznika Nr 1 do siwz.

Kwoty odsetek w cz ci tabelarycznej:
 w kol. 5 tabeli do wyliczenia odsetek w ka dej pozycji nale y przyj trzy miejsca po przecinku,

natomiast wyliczone kwoty odsetek nale y, wpisuj c do tabeli, poda z dok adno ci  do dwóch
miejsc po przecinku przy zastosowaniu zaokr glania kwot wed ug nast puj cej zasady: gdy trzecia
cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest wi ksza ni  5, zaokr glenie drugiej cyfry po przecinku nast puje
w gór  o jeden, a je eli trzecia cyfra po przecinku jest ni sza od 5, to cyfra ta zostaje skre lona a
druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie,

 w kol. 6 tabeli kwot  odsetek razem w danym roku nale y poda , jako sum  odsetek z kol. 5 za
dany rok, z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku;
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b) stawka bazowa – do obliczenia ceny oferty za ca y okres kredytowania nale y przyj  warto
redni  WIBOR 1M za okres 01.01.-31.03.2014 r. w wysoko ci 2,61%;

c) mar a banku – nale y poda  ilo  punktów procentowych (warto  dodatnia lub ujemna), o które
zostanie powi kszona lub pomniejszona stawka bazowa, zak adaj c, e mar a b dzie sta a przez ca y
okres kredytowania (podana z dwoma miejscami po przecinku).;

3. Do wyliczenia ceny oferty nale y przyj :

a) ca kowite wykorzystanie kredytu tj. 2.500.000 z . w dniu  01 listopada 2014 roku,

b) oprocentowanie: stawka bazowa WIBOR 1M w wysoko ci 2,61% ( rednia warto  za okres 01.01.-
31.03.2014) plus mar a banku w punktach procentowych,

c) ca kowit  sp at  kredytu w n/wym. ratach i terminach:
       - w dniu 30.03.2018 r. w kwocie   20 000,00 z otych
       - w dniu 30.03.2019 r. w kwocie   20 000,00 z otych

- w dniu 30.03.2020 r. w kwocie   20 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2021 r. w kwocie   20 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2022 r. w kwocie   20 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2023 r. w kwocie   20 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2024 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 30.06.2024 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 30.09.2024 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 31.12.2024 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2025 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 30.06.2025 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 30.09.2025 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 31.12.2025 r. w kwocie   25 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2026 r. w kwocie 150 000,00 z otych
- w dniu 30.06.2026 r. w kwocie 150 000,00 z otych
- w dniu 30.09.2026 r. w kwocie 150 000,00 z otych
- w dniu 31.12.2026 r. w kwocie 150 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2027 r. w kwocie 175 000,00 z otych
- w dniu 30.06.2027 r. w kwocie 175 000,00 z otych
- w dniu 30.09.2027 r. w kwocie 175 000,00 z otych
- w dniu 31.12.2027 r. w kwocie 175 000,00 z otych
- w dniu 30.03.2028 r. w kwocie 220 000,00 z otych
- w dniu 30.06.2028 r. w kwocie 220 000,00 z otych
- w dniu 30.09.2028 r. w kwocie 220 000,00 z otych
- w dniu 31.12.2028 r. w kwocie 220 000,00 z otych

4. Wykonawca w formularzu oferty poda cen  za wykonanie zamówienia. Cena podana w ofercie
(ca kowity koszt obs ugi kredytu) powinna zawiera  wszystkie koszty, które poniesie Zamawiaj cy.

5. Cen  za wykonanie zamówienia (ca kowity koszt obs ugi kredytu) nale y poda  na formularzu ofert
stanowi cym Za cznik nr 1 do niniejszej siwz, w wielko ci wyra onej w PLN cyfrowo i s ownie
z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku.

6. Cena podana przez Wykonawc  w formularzu ofertowym wyra ona w PLN s  b dzie tylko do
porównania z onych ofert i nie b dzie wi ca z cen , za któr  faktycznie zrealizowane zostanie
zamówienie. Wi ca b dzie jedynie podana mar a banku wyra ona w punktach procentowych.
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XVIII. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog  by  prowadzone rozliczenia mi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc
Rozliczenia miedzy Zamawiaj cym a Wykonawc  dokonywane b  w walucie polskiej w z otych
(PLN).

XIX. Kryteria i sposób oceny ofert
1. Kryterium, którym Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
obejmuj ca sum  odsetek za okres kredytowania w okresie od 01 listopada  2014 r. do 30 grudnia
2028 r. (z uwzgl dnieniem warto ci redniej WIBOR 1M za okres 01.01-31.03.2014r. tj. 2,61% plus
mar a banku w punktach procentowych)
2. Sposób oceny ofert
Ilo  punktów dla ka dej oferty zostanie wyliczona wg poni szego wzoru:
         C min.2

C = ------------ x 100 %                                          1 % - 1 punkt
         C bad.

gdzie:
C – ilo  punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spo ród wszystkich ofert niepodlegaj cych odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane b  do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców wyja nie  dotycz cych
tre ci z onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc
negocjacji dotycz cych z onej oferty oraz, z zastrze eniem pkt 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej tre ci.

5. Zamawiaj cy poprawia w ofercie:
a) oczywiste omy ki pisarskie,
b) oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z siwz, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty

niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

6. Zamawiaj cy poprawiaj c w ofercie omy ki rachunkowe, przyjmie WIBOR 1M w warto ci redniej za
okres 01.01.-31.03.2014 w wysoko ci 2,61% oraz uzna, e prawid owo zaoferowano mar
w punktach procentowych.

7. Zamawiaj cy odrzuci ofert  Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia
nie zgodzi si  na poprawienie w ofercie omy ek polegaj cych na niezgodno ci oferty z siwz,
niepowoduj cych istotnych zmian w tre ci oferty, tj. omy ek o których mowa w pkt 5 lit. c).

8. Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca si  do Wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie wyja nie  dotycz cych
elementów oferty maj cych wp yw na wysoko  ceny.
Zamawiaj cy odrzuci ofert  Wykonawcy, który nie z  wyja nie , lub je eli dokonana ocena
wyja nie  wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. Je eli w wyniku oceny z onych ofert oka e si , e nie mo na dokona  wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy
wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym ofert dodatkowych.
Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane
w z onych ofertach.
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XX. Formalno ci, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj cy zawiadamia Wykonawców, którzy
yli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw /firm , albo imi  i nazwisko, siedzib  albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert  wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy/firmy,
albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z yli
oferty, a tak e punktacj  przyznan  ofertom w przyj tym kryterium oceny ofert i czn  punktacj ,

b) Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit. a) Pzp, po up ywie którego
umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.

2. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj cy zamie ci informacje, o których
mowa w pkt 1 lit. a), na stronie internetowej: http://gmina.wachock.sisco.info oraz na tablicy og osze
w siedzibie Zamawiaj cego wskazanej w rozdz. I niniejszej siwz.

3. Wykonawca, którego oferta, zostanie uznana za najkorzystniejsz , przed podpisaniem umowy
zobowi zany jest do:
a) z enia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i je eli taka konieczno
zaistnieje - okazania ich pe nomocnictw;
b) przed enia umowy reguluj cej wspó prac  Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenia
zamówienia (o ile dotyczy).

4. Termin i miejsce podpisania umowy
O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiaj cy poinformuje pisemnie lub faksem Wykonawc ,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz .

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach okre lonych w Za czniku nr 5 do niniejszej siwz.

XXI. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

XXII. Istotne dla stron postanowienia umowy
Istotne dla stron postanowienia zawarte s  we wzorze umowy, który stanowi Za cznik nr 5 do
niniejszej siwz.

XXIII. Inne informacje
Nie przewiduje si :
a)  zawarcia umowy ramowej;
b)  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
c)  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXIV. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej
1. Wykonawcy przys uguj  przewidziane w Pzp rodki ochrony prawnej.
2. Szczegó owe zasady wnoszenia rodków ochrony prawnej oraz post powania nast puj cego
wskutek ich wniesienia okre la Dzia  VI Pzp.

XXV. Wykaz za czników:
1. Formularz oferty - za . nr 1
2. O wiadczenie o spe nianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp - za . nr 2
3. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania na podstawie
  art. 24 ust. 1 Pzp – za . nr 3

http://gmina.wachock.sisco.info
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4. Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej albo informacja o braku
   przynale no ci do grupy kapita owej – za . nr 4
5. Wzór umowy - za . nr 5
6. Sprawozdania za 2012 r. Gminy W chock - za . nr 6 a-e
a) Rb-27S - za . nr 6a
b) Rb- 28S - za . nr 6b
c) Rb – NDS - za . nr 6c
d) Rb-N - za . nr 6d
e) Rb-Z - za . nr 6e
7. Sprawozdania za 2013 r. Gminy W chock- za . nr 7 a-e
a) Rb-27S - za . nr 7a
b) Rb- 28S -  za . nr 7b
c) Rb – NDS - za . nr 7c
d) Rb -N - za . nr 7d
e) Rb-Z - za . nr 7e
8. NIP Gminy W chock za . nr 8
9. Za wiadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy W chock - za . nr 9
10. Opinia RIO o mo liwo ci sp aty kredytu za . nr 10


