
1 

 

 

 

 

 

 

     

GMINA ŻELECHÓW 

08-430 Żelechów 

ul. Piłsudskiego 47 

tel./fax (0-25) 754-11-44 

e-mail: zelechow@interia.pl       www.zelechow.pl 

NIP 826-14-30-904,  REGON 53057790971369 

Konto do wpłacania wadium: BS Garwolin O/Żelechów nr 27 9210 0008 0019 2239 2000 0130 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 

szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro, a o wartości mniejszej niż kwoty 

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

 

Nazwa zadania:  

 „Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 

 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku” 

 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) 

                                                                                                 

Zatwierdził 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 

/-/ Mirosława Miszkurka 

 

mailto:zelechow@interia.pl
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Rozdział I 

Przedmiot zamówienia 

§ 1. Określenie przedmiotu zamówienia (art.36 ust.1, pkt.3) 
Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł  na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Żelechów w roku 2014 zgodnie  z Uchwałą 

Nr XLVIII/352/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku wysokości 500 000 zł. 

 

Okres kredytowania: 2015 r. – 2024 r. 

 

Data udzielenia kredytu w ciągu 30 dni od podpisania umowy. 

 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2015 - 2024, w poniższych okresach: 

 

W roku 2015: 

1 rata do dnia 30.04.2015r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2015r. kwota 25 000 zł 

W roku 2016: 

1 rata do dnia 30.04.2016r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2016r. kwota 25 000 zł 

W roku 2017: 

1 rata do dnia 30.04.2017r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2017r. kwota 25 000 zł 

W roku 2018: 

1 rata do dnia 30.04.2018r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2018r. kwota 25 000 zł 

W roku 2019: 

1 rata do dnia 30.04.2019r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2019r. kwota 25 000 zł 

W roku 2020: 

1 rata do dnia 30.04.2020r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2020r. kwota 25 000 zł 

W roku 2021: 

1 rata do dnia 30.04.2021r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2021r. kwota 25 000 zł 

W roku 2022: 

1 rata do dnia 30.04.2022r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2022r. kwota 25 000 zł 

W roku 2023: 

1 rata do dnia 30.04.2023r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2023r. kwota 25 000 zł 

W roku 2024: 

1 rata do dnia 30.04.2024r. kwota 25 000 zł 

2 rata do dnia 31.08.2024r. kwota 25 000 zł 

 

 

Kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej                    

i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: 

1. Okres kredytowania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2024 roku. 
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2. Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania.  

3. Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat 

(odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu). 

4. Gotowość do udzielenia kredytu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy 

w formie polecenia przelewu, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego na jego rachunek. 

5. W okresie kredytowania oprocentowanie kredytu zmienne, naliczane w stosunku do stopy 

procentowej WIBOR 3M dostosowane do wewnętrznych regulacji Wykonawcy,  

powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy podana w ofercie nie może ulec 

zwiększeniu przez cały okres spłaty kredytu. 

6. W okresie kredytowania do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni                    

w roku i w poszczególnych miesiącach.  

7. Spłata odsetek miesięcznie, na koniec każdego miesiąca na podstawie informacji (pisemnie, 

fax) otrzymanych od Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał żadnych innych prowizji z tytułu udzielonego i 

wykorzystanego kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat 

związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu, w tym koszty administracyjne. 

9. Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie jednej stawki 

w następujący sposób: 

- oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (według stawki 

na dzień 13 sierpnia 2014 roku – 2,67 %) powiększonej o marżę Wykonawcy. 

Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki 

sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną 

bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, 

10. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz 

wcześniejszej spłaty a także możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat 

kredytowania bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku 

wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 

11. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych prowizji, opłat, odsetek od kwoty 

niewykorzystanego kredytu. 

12. Do złożonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu spełniający 

wymienione warunki udzielenia zamówienia. 

13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco" wraz z deklaracją 

wekslową. 

14. Gmina Żelechów nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

15. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy – zwrot kredytu i zapłata odsetek nastąpi w 

takim przypadku w terminie 7 dni od dnia odstąpienia umowy. 

16. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków objętych umową 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień i może zażądać 

zapłacenia kary umownej w wysokości do 10% ceny oferty. 

17. W przypadku bezskuteczności wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, o których 

mowa wyżej. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy 

Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może żądać zapłacenia kary umownej w 

wysokości do 50% ceny oferty – zwrot kredytu i odsetek nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

odstąpienia od umowy. 

18. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do części oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 
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KOD CPV:  

66.11.30.00-5 Usługi udzielenia kredytu 

 

§ 2. Termin wykonania zamówienia (art.36 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p.) 

Umowa zostanie zawarta na okres kredytowania do dnia 31 sierpnia 2024 roku. 

§ 3. Zamówienia uzupełniające (art.67 ust.1 pkt.6) 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w trybie art.67 ust.1 pkt.6 do 

zamówienia podstawowego przewidzianego w SIWZ.  

 

 

Rozdział II 

Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami. 

 
§ 4. Adresowanie korespondencji do zamawiającego 

1. Adres do korespondencji jest zamieszczony na stronie tytułowej SIWZ. Zamawiający wymaga, 

aby wszystkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub protesty, były 

kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy: WP.ZPI.271.33.2014. 

§ 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów (art.36 ust.1 pkt.7 ). Uprawnienie do zadawania 

pytań zamawiającemu (art.38 ust.1) i oświadczenie o zebraniu potencjalnych wykonawców 

(art.38 ust.3). 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

na piśmie (art.27 ust.1 ustawy). 

Zamawiający uzna oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub drogą poczty elektronicznej za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata 

przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego 

(art.27 ust.2 ustawy). 

2. Zainteresowany podmiot może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (a także wszystkich dokumentów załączonych do 

SIWZ ), co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, wysyłając je, bez podawania źródła zapytania, do wszystkich podmiotów, 

które nabyły specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, również 

na tej stronie (art.38 ust.2). 

W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień 

umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę 

jej podpisania przez wybranego oferenta.  

3. W przypadku gdy zostanie złożony do zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie do 

wglądu protokółu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin i spisze 

protokół z tej czynności. 

4. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania wykonawców przed upływem terminu do 

składania ofert. 

§ 6. Tryb wprowadzenia zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.38 ust.4) 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ja także na tej stronie. 

§ 7. Przedłużenie terminu składania ofert (art.38 ust.6) 
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 



5 

 

w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

Przepis ust. 4a Pzp stosuje się odpowiednio. 

§ 8. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami.  
1.Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania  się i do udzielania wyjaśnień są: 

Beata Kosyra – Skarbnik Gminy: w zakresie przedmiotu zamówienia. 

tel. (0 25) 75 41 144 wew. 42 

email: zelechow@interia.pl 

Sebastian Kieliszek – podinspektor ds. obsługi informatycznej oraz zamówień publicznych: w 

zakresie procedury przetargowej. 

tel. (0 25) 75 41 144 w. 36, 

email: zelechow@interia.pl 

2. Zamawiający ma obowiązek udzielania odpowiedzi na pisemne pytania Oferentów. 

 

Rozdział III 

Oferta 

§ 9 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków  

      (art.36 ust.1 pkt.5). 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

1) Spełniają warunki opisane w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

2)  Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności bankowych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą Prawo Bankowe (Dz. U.  

z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 

3) Zaproponują udzielenie kredytu w terminach i kwotach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz zagwarantują terminy i zabezpieczenie spłaty zaproponowane przez 

zamawiającego.  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 ustawy), pod 

warunkiem spełnienia następujących wymagań: 

a) oferta musi być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich wspólnie 

działających oferentów, 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.23 ust.2 ustawy) a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 

upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. 

mailto:zelechow@interia.pl
mailto:zelechow@interia.pl
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c) W przypadku oferty złożonej przez Konsorcjum, którego oferta została wybrana – 

zamawiający żąda aby Wykonawca w dniu podpisania umowy o wykonanie 

przedmiotu zamówienia dołączył umowę konsorcyjną; umowa konsorcyjna musi 

zawierać : 

-     oznaczenie stron 

- określenie celu (działania)gospodarczego ,  

- oznaczenie czasu trwania (umowy)konsorcjum nie krótszego niż okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcyjnej przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, 

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 

- zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz 

zasady dokonywania rozliczeń. 

- Wyznaczenie lidera konsorcjum 

Lider Konsorcjum będzie przez Komisję Przetargową uważany za Generalnego 

Wykonawcę.  

Oferta musi być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich wspólnie 

działających członków Konsorcjum. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

(art.141 ustawy) 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w 

swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

5. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 

- przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia”  

  albo „nie spełnia”. 

- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie  wykluczeniem wykonawcy z  

  postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona. 

  

§ 10. Informacja o oświadczenia i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 należy złożyć: 
a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 

ust. 1 ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku, w przypadku gdy 

Wykonawcą będzie bank w formie spółki akcyjnej lub bank spółdzielczy 

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy, należy przedłożyć: 

 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. 

b) 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
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c) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej -  załącznik nr 4 do SIWZ. 
Dodatkowe dokumenty jakie należy załączyć do oferty Wykonawcy (inne dokumenty): 
a) Wykonawca złoży ofertę według wzoru który jest załącznik nr 1 do SIWZ. 
b) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje 

inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta). 

c) Dowód wniesienia wadium. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedkłada: 
Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy – 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo 

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, jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się takiego zaświadczenia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2 ogłoszenia o przetargu. 

 

2. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty 

złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez 

jedna z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone 

klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. Zamawiający dopuszcza poświadczenia zgodności z oryginałem przez jedną z osób 

podpisujących Formularz Oferty. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może 

sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

3. Wykonawca może załączyć do oferty inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem spełniają 

warunki stawiane przez ustawę Prawo zamówień Publicznych i zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jednak zamawiający może odrzucić każdy z tych dokumentów, 

jeżeli nie spełni on warunków zamówienia. 

4. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

 u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne? - nie 

§ 11. Opis sposobu przygotowania oferty (art.36 ust.1 pkt.10), język oferty,  

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta powinna być przygotowana zgodnie 

z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawców obowiązuje wykorzystanie wszystkich załączonych wzorów dokumentów. 

2. Ofertę i załączniki do oferty należy ułożyć w kolejności wskazanej w § 10 SIWZ. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować odrzucenie 

oferty, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy: 
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 oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 

 oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych kartach, a numeracja kart powinna się 

rozpoczynać od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Ofertę należy trwale zszyć. 

 każda strona musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty (bez 

względu na to czy jest zapisana, zadrukowana czy jest czysta), 

 każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty 

 oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna 

cena. Cenę należy podać w złotych polskich. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania dostawcę lub wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że 

dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

wykonawcę. 

§ 12. Części zamówienia (art.36 ust.2 pkt.1) 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

§ 13 Oferty wariantowe (art.36 ust.2 pkt.4) 
 Nie dopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. 

§ 14. Jawność protokołu i ofert (art.96 ust.3)  

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 

od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie do 

wglądu protokółu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze 

protokół z tej czynności 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innym uczestnikom 

postępowania jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępnione w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenia 

dokonuje się w formularzu oferty przez podanie stron zastrzeżonych. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy  

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

4. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej (art.139 ust.3). 

§ 15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty (art.36 ust.1 pkt.12)  
1. Wykonawca poda cenę oferty  w formie ryczałtu, którego definicję określa art.632 kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiający poprawia w tekście oferty: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty (art.87 ust.2) 

3. Zamawiający jest obowiązany odrzucić ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu ceny (art.89 

ust.1, pkt.6 ustawy). 

4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone w walucie polskiej - 

w złotych polskich (art.36 ust.2 pkt.6 ustawy) 

§ 16. Powody odrzucenia ofert (art.89 ust.1) 

1.Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi 

i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie 

z kryteriami i warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisję 

przetargową podczas nie jawnego posiedzenia. 
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2. Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy oferent nie potwierdzi że spełnienia warunki udziału 

w postępowaniu i nie przedłoży dokumentów określonych w § 10 . 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących  

treści złożonych ofert (art.87 ust.1 ustawy). 

4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp., lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa 

w art.25 ust.1 Pzp., zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub 

dokumentów. (art.26 ust.3 ustawy)  

5.  Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone 

w art.89 ust.1 ustawy, kiedy oferta: 

a) jest niezgodna z ustawą. 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art.87 ust.2 pkt 3; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie   

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 

g) zawiera błędy w obliczeniu ceny 

h) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;  

i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

6. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne (art.92 ust.1 pkt.2 ustawy). 

§ 17. Wykluczenie oferenta 
1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, osoby fizyczne i 

prawne, spółki i podmioty zbiorowe wymienione w art.24 ust.1 ustawy  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie 

spełniają wymaganych warunków określonych w art. 24 ust.2 ustawy  

3. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego 

wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne lub prawne (art.24 ust.3, art.92 ust.1 pkt.3 ustawy). 

§ 18 Opis kryteriów wyboru ofert i sposób oceny ofert (art.36 ust.1 pkt.13) 
 ich porównania, wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Zamawiający poprawia w ofertach oczywiste omyłki informując o tym niezwłocznie 

wykonawcę, którego oferta zawiera oczywiste omyłki (art.87 ust.2 ustawy) 

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryteria ze 

wskazaniem ich znaczeń: 

2. Kryteria 

 Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 

L.P. Opis kryteriów oceny znaczenie 

1. Cena brutto z podatkiem VAT 100 % 

Wykonawca musi sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy uwzględniając wszystkie elementy 

robót ujęte w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót niezbędne do prawidłowej realizacji 

przetargu zgodnie z normami technicznymi i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa robót.  

3. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone w walucie polskiej - 

w PLN (art.36 ust.2 pkt.6 ustawy)  

Nie przewiduje się udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
4. Sposób oceniania ofert. 
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a) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik  

    (np. najniższą cenę) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

      N : B x A x 100 = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, 
     N – najniższa cena z ofert nieodrzuconych  

     B – cena z badanej oferty 

     A – procentowe znaczenie kryterium - ceny, 

    100 – wskaźnik stały 

 W kryterium – Cena – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma największą ilość punktów, 

tj. maksymalnie 100. 

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku 

 i poszczególnych miesiącach. 

7. Odsetki płatne w okresach miesięcznych (ostatni dzień kalendarzowy). 

8. Do obliczenia ceny należy przyjąć okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30 listopada 

2023 roku. 

9. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: która przedstawia najkorzystniejszą 

cenę przedmiotu zamówienia (art.2  pkt.5, art.91 ustawy) 

§ 19. Ogłoszenie wyników postępowania (art.92) 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  

i łączną punktację; oraz terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zostanie niezwłocznie wysłane do 

wszystkich wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz na stronie internetowej 

www.zelechow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego(art.92 

ustawy). 

§ 20. Składanie, opakowanie, oznakowanie ofert i otwarcie ofert (  art.36 ust.1 pkt.11) 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie  Miejskim w Żelechowie kod 08-430 

ulica Piłsudskiego nr domu 47, numer pokoju – sekretariat 13. 

nie później niż do dnia 25-08-2014 r. do godz.11:00 

 Wykonawca, na życzenie, otrzyma  pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym 

terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

Koperta  ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

<Burmistrz Żelechowa> <08-430 Żelechów  ul. Piłsudskiego 47> 

OFERTA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA: „Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 

 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 

2014 roku” 

2. Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki 

kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. 1. i przesłać w zewnętrznej kopercie z 

dodatkowym dopiskiem:  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM <25-08-2014 r.  GODZ. <11:00> 

3. Wszelkie elementy oferty nie opakowane w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas 

porównania i oceny ofert. 

4. Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, powiat Garwolin,                           

ul. Piłsudskiego 47 w sali konferencyjnej w dniu 25-08-2014 r.o godzinie 11:00 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.(art.86 ust.3). 

http://www.zelechow.pl/
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6. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie: 

a) imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) oferentów. 

b) cen ofert. 

Informacje, o których mowa w ust.3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek 

7. Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert odnotowane będą w protokóle postępowania. 

8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art.86 ust.2 ustawy). 

9. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. (art.86 ust.1). 

§ 21. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie (art.84 ust.2) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie. 

§ 22. Termin związania ofertą (art.36 ust.1 pkt.9) i prawo zmiany lub wycofania oferty przed 

terminem składania ofert. 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert (art.85 ust.1 

pkt.1 ustawy). 

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty 

zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi § 20 dodatkowo 

oznaczonym napisem „ZMIANA”. 

3. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie 

oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi § 20 dodatkowo oznaczonym napisem 

„WYCOFANIE”. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni(art.85 ust.2, ustawy). 

5. Wykonawcy którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania z ofertą zostaną wykluczeni 

z postępowania (art.24 ust.2 pkt.4 ustawy). 

§ 23 Wymagania dotyczące wadium (art.36 ust.1 pkt.8). 
1. Wykonawca pod rygorem ważności oferty wnosi wadium na całość przedmiotu zamówienia w 

kwocie 5.000,00 zł na konto przedstawione na stronie tytułowej s.i.w.z. do upływu terminu 

składania ofert i dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego 

wniesienie wadium.. 

2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. 

zm.). (art.45 ust.6 ustawy). 

3. Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.5 

ustawy. 

5. Wykonawcy którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą 

zostaną wykluczeni z postępowania (art.24 ust.2 pkt.2 ustawy). 

Rozdział IV 

Umowa 

§ 24. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty 
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2. Informację wymienioną w pkt.1 zamawiający umieszcza również na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 § 25. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art.36 ust.1 pkt.15) 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 26. Wzór umowy (art.36 ust.1 pkt.16). 

Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie 

z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

§ 27. Termin i miejsce zawarcia umowy 
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, 

w terminie: 

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób -  w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 

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

§ 28. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

§ 29. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Rozdział V 

środki ochrony prawnej przysługujących wykonawcy (art.36 ust.1 pkt.17) 
§ 30. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.  Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać 

uszczerbku, w wyniku naruszenia  przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, 

przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługują środki ochrony prawnej przewidziany 

w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 – art.183 PZP.  

§ 31. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2.  Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - 

Załącznik Nr 2. 

3. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - Załącznik Nr 3. 

4. Wzór Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4. 

5. Uchwała Nr XLVIII/352/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w 

sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów 

w 2014 roku. 

6. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 

grudnia 2013 roku. 

7. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg 

stanu na koniec IV kwartału 2013 roku. 

8. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji 

poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku. 

9. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 

marca 2014 roku. 

10. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg 

stanu na koniec I kwartału 2014 roku. 

11. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji 

poręczeń wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku. 

12. Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 

czerwca 2014 roku. 
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13. Rb -N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg 

stanu na koniec II kwartału 2014 roku. 

14. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji 

poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku. 

15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę Żelechów kredytu w 

wysokości 500 000 zł. 

16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2013 rok. 

17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2014 rok. 

18. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu WPF na lata 2014-2026. 

19. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości kwoty długu. 

 

---------- * ---------- 


