Nr sprawy: ZP.271.9.2018

GMINA WILCZĘTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie 438.000,00 zł.

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Wilczęta
Beata Andrzejczuk

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca

ponosi

ryzyko

niedostarczenia

wszystkich

wymaganych

informacji

i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nabywca:
Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
NIP 582-160-14-47 REGON: 170748040
Tel. 55-249-65-04, fax. 55-249-65-03
E-mail: sekretariat@wilczeta.pl, sekretariat@wilczeta.ug.gov.pl
Strona internetowa: www.ugwilczeta.bip.doc.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień publicznych CPV:
− 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 438.000,00 zł.
1. Przewidywany termin udostępnienia kredytu: jednorazowo 24.09.2018r.

2. Okres karencji w spłacie kredytu: do 12 miesięcy
3. Okres spłaty kredytu: do 10.09.2025 roku
4. Spłaty rat kapitałowych przewiduje się następująco:
1. 10.09.2019 – 3000,00 zł
2. 10.03.2020 – 2000,00 zł
3. 10.09.2020 – 2000,00 zł
4. 10.03.2021 – 30000,00 zł
5. 08.09.2021 – 30000,00 zł
6. 10.03.2022 – 40000,00 zł
7. 09.09.2022 – 40000,00 zł
8. 10.03.2023 – 40000,00 zł
9. 08.09.2023 – 40000,00 zł
10. 08.03.2024 – 40000,00 zł
11. 10.09.2024 – 40000,00 zł
12. 10.03.2025 – 65000,00 zł
13. 10.09.2025 – 66000,00 zł
5. Wniosek do RIO odnośnie uzyskania pozytywnej opinii spłaty kredytu został złożony.
Zostanie ona przedstawiona Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
6. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może
nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego, bez
ponoszenia dodatkowych opłat, po zawiadomieniu Banku o planowanej przedterminowej
spłacie z pięciodniowym wyprzedzeniem. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym
terminie, odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu.
8. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blaco wraz z deklaracją wekslową.
9. Spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu bez karencji. Odsetki naliczane będą
miesięcznie, płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca na wskazane konto Wykonawcy.
10. W obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
11. Rodzaj oprocentowania kredytu – zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża Banku,
która będzie stała w okresie kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako
średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego naliczenie
odsetek, powiększone o marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty.
12. Kredyt nie będzie obciążony przez Bank innymi dodatkowymi opłatami niż marża,
oprocentowanie oraz jednorazowa prowizja z tytułu udzielenia kredytu płatna w dniu
uruchomienia kredytu.

13. Dopuszcza się możliwość przesuwania rat kredytu na wniosek Zamawiającego złożony nie
później niż na pięć dni przed terminem płatności raty kredytu.
14. Zamawiający nie posiada zaległości w US i ZUS.
15. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych
(umowa kredytowa, weksel in blanco, deklaracji weksla in blanco).
16. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
17. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych.
18. Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń.
19. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno – prywatnym.
20. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z
obsługą administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia (stanowisko związane z
obsługą kredytu). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do
kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa
powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo:
- żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu oświadczenia
Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności,
- żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania
pracowników wykonujących w/w czynności,
- przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi oświadczeń
odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia,
- wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopię
umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
- wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
- Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi przedłożyć Zamawiającemu dokument,
oświadczenie potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych przez Zamawiającego przy
realizacji przedmiotowego zamówienia.
Za

niespełnienie

przez Wykonawcę

lub

podwykonawcę

przedmiotowych

wymagań

Zamawiający naliczy niżej podane kary umowne:
- 500,00 zł za każdą osobę, która wykonuje czynności przy realizacji przedmiotowego
zamówienia, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,
- 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie w
wyznaczonym terminie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Udostępnienie kredytu: 24.09.2018r.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: przewidywany okres kredytowania –
10.09.2025r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na
prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo Bankowe.
1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art.
24 ust. 5 ustawy PZP.

VI. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ oraz projekt umowy wraz z symulacją
harmonogramu spłaty kredytu . Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o
których

mowa

w

rozdz.

VI

ust.

1

niniejszej

SIWZ

składa

każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy

z

Wykonawców

wykazuje

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
4. W przypadku powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom zastosowanie mają
przepisy art. 36ba ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6
do SIWZ.
7. W celu wykazania niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,
przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.

W

celu

potwierdzenia

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

w postępowaniu dotyczących:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

1.1.

gospodarczej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o
którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

9. Forma składanych dokumentów:
1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, składane są w formie oryginału;
2)

Dokumenty

inne

niż

oświadczenia,

o

którym

mowa

powyżej,

składane

są

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentu, którego każdego z
nich dotyczą.
10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania

ma

osoba,

której

dokument

dotyczy,

nie

wydaje

się

dokumentów,

o których mowa w ust. 8 pkt. 1.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców

do

potwierdzających,

złożenia
że

nie

wszystkich

lub

podlegają

niektórych

wykluczeniu,

oświadczeń
spełniają

lub

dokumentów

warunki

udziału

w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone

uprzednio

oświadczenia

lub

dokumenty

nie

są

już

aktualne,

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 8, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
16. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
ust. 8, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

INFORMACJE

VII.

ZAMAWIAJĄCEGO

O
Z

SPOSOBIE

WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA
ORAZ

WSKAZANIE

SIĘ
OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą

przekazywać

pisemnie,

faksem

lub

drogą

elektroniczną,

za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w
rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Gmina Wilczęta – Urząd Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14405 Wilczęta.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną

winny

być

kierowane

na

adres:

sekretariat@wilczeta.pl,

sekretariat@wilczeta.ug.gov.pl.pl. Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną musi zostać
również dostarczony do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek

o

wyjaśnienie

treści

SIWZ

wpłynie

po

upływie

terminu,

o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w rozdz. XI ust. 1 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Pani Agnieszka Widuń, tel. 552496504, Pani Monika Gońca, tel. 55 249 65 04
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.
13.

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie w języku

polskim.
VIII. WYMAGANI DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) projekt umowy wraz z symulacją harmonogramu spłaty kredytu

2) oświadczenia dotyczące przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;
3) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie;
4) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo w oryginale
lub poświadczone notarialnie, określające jego zakres i upoważnienie do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz informację, że jest ono obowiązujące dla danego
postępowania, podpisane przez osobę(-y) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z
postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w
przypadku

Wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez
Wykonawców, których one dotyczą.
4. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację
podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności
prawnej i mieć formę pisemną. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Ofertę należy przygotować w sposób następujący ;
a) ofertę należy złożyć w kopercie opisanej hasłem

Gmina Wilczęta
Wilczęta 84
14-405 Wilczęta
„Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 438.000,00 zł”
– nie otwierać przed 24.08.2018 r., godz. 12:15

b) koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia
oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania,
Zamawiający

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

przypadkowe

otwarcie

oferty

niezabezpieczonej w powyższy sposób.
14. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie
zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować
będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.

21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.

Ofertę

należy

złożyć

w

Urzędzie

Gminy

w

Wilczętach

w

sekretariacie

do dnia 24.08.2018 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale X SIWZ.
2.

Decydujące

znaczenie

dla

oceny

zachowania

terminu

składania

ofert

ma

data

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Wilczętach – pokój nr 12 w dniu 24.08.2018 r. o
godz. 12:15.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie bip.wilczeta.ug.gov.pl
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się
z zakresem i warunkami realizacji zamówienia.
2. Do obliczenia ceny udzielonego kredytu należy przyjąć zmienną stopę procentową WIBOR
1M + marżę Banku, która będzie stała w okresie kredytowania. Oprocentowanie kredytu
będzie liczone jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M z miesiąca
poprzedzającego naliczenie odsetek, powiększoną o marżę bankową określoną na dzień

otwarcia oferty.
3. Stawka procentowa marży służąca do obliczenia wartości oferty musi być wyszczególniona
w ofercie i zostanie przeniesiona do treści umowy jako niezmienna w okresie kredytowania.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z
postanowień SIWZ.
5. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów:
1. Cena (Pc) – 60%
2. Jednorazowa prowizja (Pj) - 40%
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o następującym wzorem:
P = Pc + Pj gdzie
P – łączna ilość punktów
Pc – ilość punktów w kryterium cena
Pj – ilość punktów w kryterium jednorazowa prowizja
KRYTERIUM CENA – waga 60%
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc o przecinku ilość punktów liczoną wg wzoru:
PC = Cn/Cb x 60 pkt przy czym 1 pkt = 1%
gdzie:
Pc – ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa
Cb – cena oferty badanej

KRYTERIUM JEDNORAZOWA PROWIZJA
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt., przy czym 1 pkt = 1%. Zamawiający przyzna
Wykonawcy :
− 40 pkt wówczas gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie jednorazową prowizję w wysokości
0%

− 20 pkt wówczas gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie jednorazową prowizję w wysokości
od 0,01 % do 0,2 %
− 0 pkt wówczas gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie jednorazową prowizję w wysokości
powyżej 0,2 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po
zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert przedstawionych
powyżej. Maksymalną liczbę punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca
składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

XIV.

INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

BYĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w
art. 94 ustawy Pzp.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XV.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.

ISTOTNE

WPROWADZONE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

DO

TREŚCI

ZAWIERANEJ

KTÓRE

UMOWY

W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisania umowy musi być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
3. Treść umowy o kredyt przygotowuje Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana.
Podstawą do sporządzenia ostatecznej umowy będzie Projekt umowy zawierający warunki
ogólne i szczegółowe dotyczące udzielenia kredytu wraz z symulacją harmonogramu spłaty
kredytu. Projekt umowy, o którym mowa dołączony zostanie do oferty.
4. Zamawiający żąda zagwarantowania w umowie wszystkich warunków przedstawionych w
SIWZ, zwłaszcza tych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający żąda, aby w umie uwzględnione zostały zapisy dotyczące kar umownych za
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku wynikającego z art. 29 ust.
3a ustawy PZP, zgodnie z zapisami z rozdziału III pkt. 18 SIWZ.

XVII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach Wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII.

POZOSTAŁE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

