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I. Zamawiaj ący: 
 
 
Gmina  0siek ul. Rynek 1 28-221 0siek  

 
 

NIP -866-16-23-883 
 
 REGON – 830 40 96 89  
 
www .bip.osiek.iap.pl 
 
 mail: umig.osiek@pro.onet.pl 
 
Sekretariat:  tel. (015) 867-12-03 
 
fax (015) 867-12-32 
 
 



  
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 
 
Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości przekraczającej kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1.      Przedmiotem zamówienia jest  udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy 0siek z 
przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta i Gminy 0siek 
i  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 
poŜyczek  

 
        2.     ZałoŜenia: 
 
1) Wartość kredytu : 1.800.000,00  zł (słownie jeden milion  osiemset tysięcy złotych  ).   

2) 0kres wykorzystania kredytu : od następnego dnia po podpisaniu umowy . 
3) Udostępnienie kredytu : jednorazowo po podpisaniu umowy  . 
4) Karencja w spłacie kredytu do 28.01.2013 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje 

się . 
5) Spłata  odsetek będzie następować w okresach miesięcznych do 28 dnia kaŜdego 

miesiąca . 
6) Spłata  kredytu  : 

 
-28.01.2013 r. - 10.000,00 zł;  
 
-28.01.2014 r. - 10.000,00 zł;  
 
-28.01.2015 r.-  10.000,00 zł;  
 
 
-28.01.2016 r.-  10.000,00 zł;  
 
-28.01.2017 r.-  10.000,00 zł;  
 
-28.01.2018 r.-  10.000,00 zł;  
 
-rok 2019 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
 
-rok 2020 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
 
-rok 2021 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
 
-rok 2022 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
 
-rok 2023 – 380.000,00 zł  
 
-w miesiącach  od stycznia do października do 28 kaŜdego miesiąca po 31.000,00 zł; 
-w miesiącach od listopada do grudnia do 28 kaŜdego miesiąca po 35.000,00 zł. 
 
 



-rok 2024 – 380.000,00 zł  
-w miesiącach  od stycznia do października do 28 kaŜdego miesiąca po 31.000,00 zł; 
-w miesiącach od listopada do grudnia do 28 kaŜdego miesiąca po 35.000,00 zł. 
 
-rok 2025  – 380.000,00 zł  
-w miesiącach  od stycznia do października do 28 kaŜdego miesiąca po 31.000,00 zł; 
- w miesiącach od listopada do grudnia do 28 kaŜdego miesiąca po 35.000,00 zł. 
 

7) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne , oparte o stawkę WIBOR 1M oraz o marŜę 
Wykonawcy , przeliczone na wartość w złotych polskich .  

8) MarŜa Wykonawcy określona jest w % i jest stała w okresie kredytowania.  
9) Odsetki  mogą być naliczane tylko od  faktycznie  wykorzystanego kredytu , przyjmując 

rzeczywistą liczbę dni  kalendarzowych  występujących w danym w miesiącu oraz 
zakładając, Ŝe rok liczy 365 dni , ilość dni w  roku przestępnym 366 dni. 

10) Zamówienie niniejsze przewiduje wykorzystanie prawa opcji polegającego na 
moŜliwości nie wykorzystania w części lub w całości  transzy kredytu, wcześniejszej 
spłaty na warunkach zawartych w ofercie . 

 
       3.        Kredyt nie moŜe być obciąŜony innymi opłatami niŜ wymienione w SIWZ i w ofercie .  

4. Przewiduje się następujące formy zabezpieczenia  kredytu :  weksel in-blanco wraz z 
deklaracją wekslową 

5. Kredyt  przyznany Zamawiającemu musi być postawiony do dyspozycji Zamawiającemu 
w  Banku Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 0ddzial 0siek  Nr konta  88 
8517  0007  0070  0000 0303 0004 

 
6. Kod CPV: 66.11.30.00-5 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 

Zgodnie z zapisami w rozdziale III  SIWZ 
 
V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom: 
 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy 
spełniaj ą warunki, dotycz ące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w post ępowaniu 
Zamawiaj ący wymaga doł ączenia do oferty : 

 
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 –  

treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ  
2) wykazu wykonanych usług : wykonania co najmniej 1 umowy na udzielenie kredytu  w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , o 
wartości co najmniej  1.500.000  zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 



składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączania 
dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługi te zostały wykonane  naleŜycie. Druk wykazu 
wykonanych  usług stanowi załącznik nr 3  do SIWZ 

3) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio 
o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie 
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności - za okres  nie dłuŜszy niŜ ostatnie 
trzy lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  za ten okres.  

4) zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe  

3. Wykonawca mo Ŝe polega ć na wiedzy i do świadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ściach finansowych 
innych podmiotów, niezale Ŝnie od charakteru prawnego ł ączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi ązany jest udowodni ć 
zamawiaj ącemu, i Ŝ będzie dysponował zasobami niezb ędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególno ści  przedstawiaj ąc w tym celu pisemne zobowi ązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb ędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
4. JeŜeli wykonawca wykazuj ąc spełnienie warunków, o którym mowa w ust. 1 pkt 

4 polega na zdolno ściach finansowych innych podmiotów (niezale Ŝnie od 
charakteru prawnego ł ączących go z nimi stosunków), Zamawiaj ący wymaga 
przedło Ŝenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, doty czącej tych 
podmiotów.  

5. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo Ŝe przedstawi ć dokumentów 
dotycz ących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 
zamawiaj ącego, mo Ŝe przedstawi ć inny dokument, który w wystarczaj ący 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawi ającego warunku. 

 
6. Zamawiaj ący oceni spełnianie przez Wykonawc ę warunków udziału w 

post ępowaniu okre ślonych w ust. 1 na podstawie zło Ŝonego o świadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu oraz dokumentów wymaganych 
w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w post ępowaniu przez Wykonawc ę 
zostanie dokonana  na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia  poszczególne 
warunki. 

 
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy w okoliczno ściach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy pzp Zamawiaj ący Ŝąda doł ączenia do oferty: 

 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp 
– druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2  do SIWZ.  

 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy pzp (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub 
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 
zawarli układ zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie 



przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) wystawionego 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 

 
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

Ŝe Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

 
4)  aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem  terminu składania 
ofert 

 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1  pkt 4-8 ustawy pzp <w punkcie w jakim dotyczy danego Wykonawcy ze względu na 
formę   organizacyjną jaką przyjmie w obrocie gospodarczym> wystawionej nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.  

 
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 9 ustawy pzp wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

8. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o zamówienie : 
1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia , 
2. muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

3. pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną , 
4. przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne  , jeŜeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  , Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców , 

5. Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać , Ŝe : 
    a/ kaŜdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności , jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek       posiadania takich uprawnień oraz Ŝe brak jest podstaw do ich 
wykluczenia na podst.art.24 ust.1       ustawy pzp , 
   b/ wspólnie muszą wykazać , Ŝe spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia , 
potencjału         technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia , sytuacji ekonomicznej        i finansowej . 

9. JeŜeli, w przypadku Wykonawcy maj ącego siedzib ę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej ,osoby, o których mowa w a rt. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, 
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolit ej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich za świadczenie wła ściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ące 
niekaralno ści tych osób w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 
wystawione nie wcze śniej ni Ŝ nie wcze śniej ni Ŝ 6 miesi ęcy przed upływem 
terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 



osób nie wydaje si ę takich za świadcze ń - zastępuje si ę je dokumentem 
zawieraj ącym o świadczenie zło Ŝone przed notariuszem, wła ściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorz ądu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.     

 
10. JeŜeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o któ rych mowa w ust. 7 pkt 1-6: 
 

1) pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wyst awione w kraju, w którym ma 
siedzib ę lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ące odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  
2) pkt 5 - składa za świadczenie wła ściwego organu s ądowego lub administracyjnego 

miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, któr ej dokumenty dotycz ą, w 
zakresie okre ślonym w art. 24  ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp. 

 
11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
12. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 9, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 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. Postanowienia ust. 9 
stosuje się odpowiednio. 

 
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, Zamawiający moŜe się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego 
dokumentu. 

 
14. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp na podstawie złoŜonego 
oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 7-12. Ocena spełnienia 
przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
pzp zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 
 



15. Zamawiaj ący wymaga tak Ŝe dołączenia do oferty: 
 

1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1  do SIWZ  
 
3) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie  zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2  do SIWZ  
 
4) sporządzonego przez Wykonawcę projektu umowy zawierającego postanowienia 

opisane   w rozdziale III SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" i rozdziale XV "umowa"  
 
5) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez 

pełnomocnika 
 
6) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego   

 

Obowi ązujące zasady !  

 
1. Dokumenty muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeŜeniem  ust. 2 i 3. 
 
2. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć w oryginale.  
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy 
pełnomocnictwa), w przypadku gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 

 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
 

5. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy, aby całość zamówienia była wykonywana przez 
Wykonawcę osobiście. 

 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej:  
 

1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę . 
 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie 

inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę 
upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

 
3. KaŜda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno 

ponumerowana.  
 
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 

umoŜliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane 



własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
 
5. Wykonawca moŜe zastrzec, Ŝe określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające 
zastrzeŜeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 

 
 
6.. Ofertę naleŜy złoŜyć na druku "OFERTA"- załącznik nr 1  do SIWZ, bez nanoszenia 

jakichkolwiek zmian. 
Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ. 
 
7.      Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być 

umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być 
opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis : 

„ Oferta na udzielenie i obsługę kredytu dla Gminy 0siek ” 
 

 
VII. Odrzucenie oferty:  

 
Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeŜeli: 
 

1. jest niezgodna z ustawą: PZP 
 
2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 

zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp  
 
3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 
4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszonego do składnia ofert 
 
5.     zawiera błędy w obliczeniu ceny 

 
6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy pzp, 
 

7. jest niewaŜna na podstawie  odrębnych przepisów . 
 
VIII.        Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału 

na wartości zaleŜne od wielkości zamówienia i musi zawierać koszty: 
- odsetek, 
- prowizji,   

         - innych opłat (jeŜeli Wykonawca takie przewiduje) 
- Do wyliczenia ceny oferty naleŜy przyjąć : 
 a/  całkowite wykorzystanie kredytu tj.  1.800.000,00  zł w dniu 28.09.2012 roku, 
               
               b/  oprocentowanie kredytu:  przyjmując stawkę WIBOR 1M z dnia 14.09.2012  r .  



                    plus stała marŜa  banku  w punktach procentowych , 
 c/  koszt ewentualnej jednorazowej prowizji przygotowawczej z tytułu uruchomienia 
kredytu.  
Cenę za wykonanie  zamówienia oraz jej elementy składowe /koszt prowizji i koszt 
oprocentowania / naleŜy podać w wielkości wyraŜonej w  PLN/ cyfrowo i słownie , z 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku . 
Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym /załącznik Nr 1 do SIWZ/ wyraŜona w 
PLN słuŜyć będzie tylko do porównania złoŜonych ofert i nie będzie wiąŜąca z ceną , za którą 
zrealizowana zostanie usługa będąca przedmiotem niniejszego  postępowania .  
WiąŜące będą jedynie podane w ofercie : stała w całym okresie kredytowania marŜa banku  
wyraŜona w punktach procentowych oraz wysokość ewentualnej prowizji( jednorazowej)  z tytułu 
uruchomienia kredytu . 
 
Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 
Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 

 
XIX. Kryteria oceny  ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert 
 
1.: 
 

LP 
 

 NAZWA KRYTERIUM 
 

 WAGA  
 

1 
 

 CENA 
 

 100 % 
 

 
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 
 

Kryterium  "Cena" oceniane będzie wg wzoru : C = Cmin / Co badanej oferty x 100%  
 

gdzie :  C min. – najni Ŝsza cena spo śród badanych ofert  
              Co      - cena badanej oferty  

 
 Cena ofertowa powinna być wyraŜona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia . 
 
3. Ocena końcowa oferty: 
 

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca 
moŜe uzyskać 100 pkt  

 
X. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami: 
 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w 
formie pisemnej.  

 
2. Zamawiający ustala, Ŝe w postępowaniu oprócz formy pisemnej dopuszczalne jest 

porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym za pośrednictwem faksu,  z 
zastrzeŜeniem ust. 3. 



 
3. W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem faksu , fakt 

ich otrzymania musi być kaŜdorazowo niezwłocznie potwierdzony  na piśmie zarówno 
przez Zamawiającego jak równieŜ przez Wykonawcę. . 

 
4. Korespondencję naleŜy kierować na adres: 

                   Gmina 0siek ul. Rynek 1     28-221 0siek  
5. Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 07:30 - 15:30. 
 
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

 
w sprawach merytorycznych:     Skarbnik Gminy Barba ra Sala   
                                                      tel. 015-867-12-03  
                                                     fax : 015-867-12-32 
 
 
X. Udzielenie wyja śnień dotycz ących SIWZ: 
 

1. Wykonawca mo Ŝe złoŜyć wniosek do Zamawiaj ącego o wyja śnienie tre ści SIWZ 
wył ącznie na pi śmie, nie pó źniej ni Ŝ do ko ńca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy pzp). 

 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 
 
3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek 
bez rozpoznania. 

 
4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 
 
5. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy pzp)  
 

9. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 
10. Zamawiający wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przekaŜe 

wykonawcom komplet dokumentów na podstawie których, wykonawcy powinni 
przeanalizować i zbadać wiarygodność zamawiającego, jego sytuację ekonomiczną i 
uwarunkowania prawne. załącznik Nr do SIWZ Zamawiający nie przewiduje w trakcie 
postępowania przetargowego ( do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty), dostarczania 
na Ŝyczenie wykonawców róŜnych dodatkowych dokumentów. Po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca moŜe  Ŝądać od Zamawiającego 
przedłoŜenia dodatkowych dokumentów niezbędnych w celu sfinansowania zamówienia ( 
podpisania umowy o udzielenie kredytu ) jak: złoŜenie przez zamawiającego wniosku 
kredytowego, oraz innych dokumentów, niezbędnych ze względu na wymogi i procedury 
danego banku. 

 
 



11.Wykonawca wniesie wadium w wysoko ści 9000,00 zł przelewem na konto 
zamawiaj ącego w  NBS 0/0siek nr   34 8517 0007 0000 0303 000 6 do 25.09.2012 
roku . 

 
XII. Termin zwi ązania ofert ą: 
 
 
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni  licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert. 
 
XIII. Miejsce i termin składania ofert  
 
Oferty naleŜy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez 
Zamawiającego - w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w siedzibie Zamawiającego,   tj.  
w Urzędzie Miasta i Gminy 0siek ul. Rynek 1 28-221 0siek , pokój nr 103 I piętro,  do dnia 
25.09.2012  r. do godz. 10 : 00 
 
 
XIV.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj 25.09 .2012 r.o godz. 10 : 15  w Urzędzie 
Miasta i Gminy 0siek  ul. Rynek 1 , 28-221 0siek ,  sala Nr 102  
Zamawiający  nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy od 
Wykonawcy,  
XV. Umowa: 
 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niŜ PLN. 
 
2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną prowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1) strony oraz data umowy 
 
2) określenie przedmiotu umowy - zgodnie z SIWZ 
 
3) wszelkie opłaty jakie zobowiązany będzie ponosić Zamawiający 
 
4) okres na jaki zostanie udzielony kredyt - zgodnie z SIWZ 
 
5)   warunki na jakich udzielony zostanie kredyt : 
 

a.  kredyt zostanie udzielony w terminie 1  dnia od podpisania umowy,  
b. Karencja w spłacie kredytu do 28.01.2013 r. , 
c. Spłata kredytu : 

 
-28.01.2013 r. - 10.000,00 zł;  
 
-28.01.2014 r. - 10.000,00 zł;  
 
-28.01.2015 r.-  10.000,00 zł;  
 
-28.01.2016 r.-  10.000,00 zł;  



 
-28.01.2017 r.-  10.000,00 zł;  
 
-28.01.2018 r.-  10.000,00 zł;  
 
-rok 2019 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
 
-rok 2020 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
-rok 2021 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
 
-rok 2022 – 150.000,00 zł ( do 28 ka Ŝdego miesi ąca po 12.500,00 zł );  
 
-rok 2023 – 380.000,00 zł  
-w miesiącach  od stycznia do października do 28 kaŜdego miesiąca po 31.000,00 zł; 
-w miesiącach od listopada do grudnia do 28 kaŜdego miesiąca po 35.000,00 zł. 
 
-rok 2024 – 380.000,00 zł  
-w miesiącach  od stycznia do października do 28 kaŜdego miesiąca po 31.000,00 zł; 
-w miesiącach od listopada do grudnia do 28 kaŜdego miesiąca po 35.000,00 zł. 
 
-rok 2025  – 380.000,00 zł  
-w miesiącach  od stycznia do października do 28 kaŜdego miesiąca po 31.000,00 zł; 
- w miesiącach od listopada do grudnia do 28 kaŜdego miesiąca po 35.000,00 zł. 

d.  spłata odsetek  w okresach miesięcznych do 28 kaŜdego miesiąca.  
 

e. dla obliczenia odsetek przyjmuje się . Ŝe rok liczy 365 dni , rok przestępny 366 dni , 
natomiast miesiąc faktyczną liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu . 

 
f. za datę spłaty rat kapitału i odsetek przyjmuje się dzień wpływu naleŜności do Banku 

.JeŜeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy , spłata 
odsetek  następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym 
od pracy. 

 
g. w okresie obrachunkowym oprocentowanie kredytu jest stałe. 

 
h. do pierwszego okresu obrachunkowego stopę  WIBOR 1M ustala się według notowań z 

ostatniego dnia roboczego przed dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, 
 

i. kredytobiorcy przysługuje w trakcie trwania umowy kredytowej moŜliwość :  
- wcześniejszej spłaty kredytu całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat, po 
powiadomieniu Banku          z 7-dniowym wyprzedzeniem, bez podania przyczyny. Z tego 
tytułu Bankowi nie przysługuje dodatkowa prowizja. Odsetki będą liczone do dnia spłaty 
kredytu, nie do końca umowy,  
-  spłaty kredytu w innych terminach,   przesunięcia terminu spłaty , wykorzystania kredytu w 
niŜszej  kwocie bez dodatkowych opłat i prowizji. 
 Odsetki są naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu, od niewykorzystanej kwoty kredytu 
Bank  odsetek nie pobiera. 
 

j.  Przewiduje się moŜliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zagroŜenia płynności 
finansowej Zamawiającego spowodowanego zwiększeniem wydatków na usuwanie 
skutków klęsk Ŝywiołowych lub obniŜeniem dochodów budŜetu Zamawiającego  wskutek 



załamania  sytuacji gospodarczej. 
W przypadku zaistnienia w/w okoliczności strony dopuszczają moŜliwość wydłuŜenia 
terminu spłaty kredytu oraz zmniejszenie wysokości rat. PowyŜsza zmiana wymaga formy 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. W przypadku przesunięcia terminu spłaty kredytu 
oprocentowanie będzie liczone według zasad określonych w ofercie 
 

6)      określenie sposobu zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową  
 

UWAGA:  wszelkie postanowienia związane z udzieleniem kredytu muszą znaleźć się w treści 
projektu umowy. 

 
7) numer rachunku bankowego Zamawiającego na jaki Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać kredyt 
 
8) numer rachunku bankowego Wykonawcy na jaki Zamawiający będzie spłacał kolejne 
raty kredytu 
  

9) Zapis określający, Ŝe spory mogące powstać na tle zawartej umowy strony będzie 
rozstrzygał   sąd właściwy ze względu na siedzibę  Zamawiającego. 

 
 
XVI. Formalno ści zwi ązane z podpisaniem umowy: 
 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 
podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie 
krótszym niŜ 3  dni,  jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane  w sposób określony w 
art. 27 ust.2 , albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeŜeniem 
ust. 2. 

 
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu,  o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 
ustawy pzp. 
 
3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o 

czym wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie. 
 
4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą: osoby reprezentujące Wykonawcę oraz 

Zamawiającego. 
 
5. Ustala się, Ŝe umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach - po jednym dla 

kaŜdej ze stron umowy. 
 

XVII. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
 
 
XVIII. Udost ępnianie dokumentacji:  
 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 
 



2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub uniewaŜnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia  

 
3. Wykonawca moŜe wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o 

udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeŜonej przez 
Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia 
dokumentacji.  

 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI "środki ochrony prawnej" ustawy pzp. 

 
3. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy pzp . 

a/ Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej . 

           b/ Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w 
sposób określony w art.27 ust.2 ustawy pzp, 

           c/ Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt.a) i b)  wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących  podstawę jego 
wniesienia , 

           d / Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu . Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby . 

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 
4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy 

pzp. 
 

Załączniki :  

1.Załącznik nr 1 - druk "Oferta" 
2.Załącznik nr 2 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy 
 
3.Załącznik Nr 3 – Wykaz dokumentów do oceny sytuacji ekonomicznej Zamawiającego 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

.................. dnia ............................ 
 

pieczątka firmy 
 

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

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

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

/nazwa (firma) i adres Zamawiającego/ 
 

OFERTA 
 

 Dane dotycz ące Wykonawcy: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................ 
 
Adres siedziby: ......................................................................................................................................... 
 
NIP: ........................................................................ 
 

 REGON: ................................................................ 
 

Tel. .............................................................. 
 

 Fax .................................................................................. 
 

 
 Przedmiot oferty: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest  
            “Udzielenie i obsługa kredytu dla   Gminy 0siek  ul. Rynek 1   28-221  0siek  

w kwocie 1.800.000 zł   /słownie : jeden milion osi emset  tysi ęcy złotych z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta i Gminy 0siek i  spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  

 
My ni Ŝej podpisani : 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................ 
jako upowa Ŝnieni przedstawiciele Banku : 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
oświadczamy , Ŝe : 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakr esie obj ętym specyfikacj ą istotnych warunków 

zamówienia za cen ę w kwocie : 
 
.............................................................................................................................................................................. 
Słownie 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
............................................................................................................................................................................... 
obejmuj ącą koszty jednorazowej  prowizji z tytułu udzielenia kredytu  oraz oprocentowanie kredytu /WIBOR 
1M z …..........................  plus  stała mar Ŝa Banku w punktach procentowych / w okresie korzyst ania z kredytu z 



czego : 
 
 
a/ koszt prowizji wynosi .......................... ........................................................................................... złotych ,  
 
słownie : ......................................... ..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
co stanowi .....................................% c ałkowitej kwoty kredytu 
 
b/ koszt oprocentowania kredytu / ł ączna kwota odsetek / wynosi ....................... .......................................... zł 
 
    / słownie ..................................... ....................................................................................................................... zł. / 
 
    z uwzgl ędnieniem : / WIBOR  1M z dnia …....……………..% plus stała marŜa Banku …………. %  
 
           

  
 
Ponadto : 
1. Oświadczamy , Ŝe zapoznali śmy si ę z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy u wag do 

SIWZ  
2. Oświadczamy , Ŝe kredyt zostanie postawiony do dyspozycji zamawiaj ącego w ci ągu 7 dni od 

podpisania umowy kredytowej , 
3. Oświadczamy , Ŝe pozostajemy zwi ązani ofert ą  przez okres 30 dni od daty upływu terminu na 

złoŜenie ofert  
4. Oświadczamy , Ŝe spełniamy warunki okre ślone w art.5 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe . 
5. W przypadku  uznania naszej oferty za najkorzystnie jszą  zobowi ązujemy si ę do zawarcia pisemnej 

umowy w siedzibie Zamawiaj ącego , w terminie przez niego wyznaczonym . 
 

6. Kredyt przyznany Zamawiaj ącemu zostanie  postawiony do dyspozycji Zamawiaj ącemu w Banku 
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 0ddział 0siek  Nr 88 8517 0007 0070 0000 0303 0004 

 
 
Składający ofertę deklaruje i oświadcza , Ŝe gdy otrzyma informację  o wyborze  

oferty najkorzystniejszej ,to potwierdzenie jej otrzymania prześle w tym samym dniu na nr faksu   
Zamawiającego : 015-867-12-32 

Nr faksu Wykonawcy :…………………………………. 
 Załączniki i dokumenty zło Ŝone przez Wykonawc ę łącznie z ofert ą: 
 
(Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty).  
 
Oświadczenia: 
 

* Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post. (zał. nr 2 do SIWZ) 
 

  - str. ........... oferty  
 

* Inne: ..................................................................... 
 

 - str. ............ oferty 
 

Dokumenty: 
 
* Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Zaświadczenia z ZUS 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Zaświadczenie z US 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot.: członków Zarządu 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot.: Wykonawcy 
 

 - str. ............ oferty 
 



* Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 
 

(w przypadku składania oferty przez pełnomocników) 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Wykaz usług 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Referencje 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Sprawozdanie finansowe 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Inne: ............................................................................................................. 
 

 - str. ............ oferty 
 

Inne: 
 

         Projekt umowy  - str. ............ oferty 
 

* Inne …………………………………………………………………………………. 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Inne: ................................................................................................................... 
 

 - str. ............ oferty 
 

* Inne: ................................................................................................................... 
 

 - str. ............ oferty 
 

 
VIII. Oświadczenia Wykonawcy : 
 

Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca spełnia warunki, dotycz ące:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;   

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
 

Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca:  
 
1) uwaŜa się za związanego ofertą przez 30 dni  od dnia w którym dokonano otwarcia ofert, 
 
2) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w siedzibie 

Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym  
 
Oferta została złoŜona na ...................................... ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi 
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 
 

................................................................................... 
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

.................. dnia ........................... 
 

pieczątka Wykonawcy 
 

dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy 0siek z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta i Gminy 0siek i  spłatę wcześniej 



zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek  
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 

 
zamówienia publicznego Wykonawcy 

 

Oświadczam, Ŝe ................................................................................................................................... nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie  

 
  
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą 
pzp". 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucz a się:  

 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 



grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
 

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

 

 
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3  do SIWZ  
 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZAMAWIAJ ĄCEGO 
w załączeniu do niniejszej SIWZ 

 
1.. Uchwała nr 112/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach  Zespól w Sandomierzu w sprawie opinii o projekcie budŜetu Miasta i Gminy 
0siek  na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą łącznej 
kwoty długu.  
2. Uchwała nr 113/2009 z dnia 01.12.2009 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach  Zespół w Sandomierzu w sprawie moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu przedstawionego 
w projekcie uchwały budŜetowej Miasta i Gminy 0siek  na 2010 rok.  
3. Uchwała nr 114//2009 z dnia 01.12..2009 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach Zespól w Sandomierzu w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do 
projektu uchwały budŜetowej Miasta i Gminy 0siek  na 2010 rok.  
4. Uchwała Nr 44/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku  VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach Zespół w Sandomierzu w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania 
budŜetu Miasta i Gminy 0siek  za 2010 rok.  
5.. Uchwała nr 102/2010 z dnia 02 .12.2010 r. VI I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach Zespól w Sandomierzu w sprawie opinii o projekcie budŜetu Miasta i Gminy 0siek  na 2011 rok  
6.. Uchwała nr 103/2010 z dnia 02 .12.2010 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach Zespól w Sandomierzu  w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 
2014 Miasta i Gminy0siek   wraz z „z Prognozą kwoty długu na lata 2011 -2022 
7.. Uchwała nr 104/2010  z dnia 2 grudnia 2010 r. VII  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach Zespół w Sandomierzu w sprawie moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu 
planowanego w projekcie uchwały budŜetowej Miasta i Gminy0siek na 2011 rok  
8.Uchwała Nr 27/2011 z dnia 21 marca 2011 roku VII Składu 0rzekającego Regionalnej Izby 
0brachunkowej w Kielcach w sprawie moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu planowanego w uchwale 
budŜetowej Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok  
9.. Uchwała Nr 26/2011 z dnia 21 marca 2011 roku VII Składu 0rzekającego Regionalnej Izby 
0brachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy 0siek  
10. Rb-28S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków BudŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010  
11.. Rb-27S Roczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów BudŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010  
12. Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od 
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010  
13. Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o NadwyŜce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 
okres od początku roku do dnia 31 grudzień roku 2010  
14. Rb-28S Kwartalne Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków BudŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia   roku 2011 
15. Rb-27S Kwartalne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów BudŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  roku 2011  
16.Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od 
początku roku do dnia 31 grudnia  2011 
17.Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o NadwyŜce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 
od początku roku do dnia 31 grudnia   roku 2011 
18. Rb-28S Kwartalne Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków BudŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku 
19. Rb-27S Kwartalne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów BudŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku  



20.Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od 
początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku  
21.Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o NadwyŜce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 
od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku  
22.Uchwała Nr 137/2011 VII Składu 0rzekającego Regionalnej Izby 0brachunkowej w Kielcach z dnia 8 
grudnia 2011 roku w sprawie moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu planowanego w projekcie 
uchwały budŜetowej Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok. 
23.Uchwała Nr 136/2011  VII Składu 0rzekającego Regionalnej Izby 0brachunkowej w Kielcach z dnia 8 
grudnia 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 0siek na lata 
2012-2025. 
24.Uchwała Nr 135/2011  VII Składu 0rzekającego Regionalnej Izby 0brachunkowej w Kielcach z dnia 8 
grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budŜetu Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok. 
25.Uchwała Nr 65/2012 VII Składu 0rzekającego Regionalnej Izby 0brachunkowej w Kielcach z dnia 8 
czerwca 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budŜetu Miasta i Gminy 0siek za 2011 
rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami . 
26. Uchwała nr  XV/115/11  Rady Miejskiej w 0sieku  z dnia 30 grudnia 2011  roku w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta i Gminy 0siek  na 2012 rok – zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
(www.bip.0siek.ipa.pl) 
27. Uchwała nr IXV/116/11  Rady Miejskiej w0sieku  z dnia 30 grudnia 2011  roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy0siek  na lata 2012-2025 zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie (www.bip.0siek.ipa.pl) 
28. Uchwała nr XVI/117/12  Rady Miejskiej w 0sieku  z dnia  31 stycznia 2012  roku. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. -zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
(www.bip.0siek.ipa.pl) 
29.Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w 
budŜecie na 2012 rok ( zmiana kwoty deficytu ) -zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie () 
30.Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVI/117/12 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego-zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
(www.bip.0siek.ipa.pl) 
31.. Uchwała nr .V/21/90  Rady Gminy  w 0sieku  z dnia 23 września 1990  roku w sprawie odwołania i  
powołania Skarbnika .  
32. Zaświadczenie z dnia 30 listopada 2010 r. Miejskiej Komisji Wyborczej o bezpośrednim wyborze 
Burmistrza Miasta i Gminy 0siek   
33.. Zaświadczenie z dnia 08.01.2009  o numerze identyfikacyjnym REGON Gminy 0siek   
34.. Decyzja z dnia 14.05.2004 o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej Gminie 0siek   
 



 


