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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
NIP 722-162-75-40, REGON 450670150
strona internetowa: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/
tel. +48 86/277-11-45, fax +48 86/277-10-66
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego prowadzoną w trybie przetargu
nieograniczonego wszczęto dnia: 10 sierpnia 2018 roku, Nr ogłoszenia w BZP
603219-N-2018 z dnia 2018-08-10.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIE
OBEJMUJE:
66113000-5 – Usługi udzielenia kredytu
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego złotowego kredytu bankowego
w wysokości do 2.000.000,00 PLN.
 Termin wykorzystania kredytu do 31.12.2018 r. Zamawiający wymaga karencji w spłacie
kapitału do 31.03.2019 r. Okres spłaty kredytu od miesiąca marca 2019 r. do grudnia 2028
r. Zamawiający wymaga karencji w spłacie odsetek do 31.12.2018 r. Spłata odsetek w
ratach kwartalnych – do końca dnia roboczego kończącego dany kwartał.
 Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części
kredytu.
 Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji
Zamawiającego w terminie określonym w ofercie i transzach dostosowanych do potrzeb
Zamawiającego z wykorzystaniem do 31.12.2018 r. na podstawie pisemnej/-ych
dyspozycji Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnego wykorzystania i przedterminowej
spłaty części lub całego kredytu bez dodatkowych opłat, przy powiadomieniu banku o
planowanej spłacie z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 Jako zabezpieczenie kredytu przewiduje się weksel własny in blanco.
 Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszym ogłoszeniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

2)







 Przeznaczenie kredytu: na wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. w Gminie
Ciechanowiec.
 Kredytobiorca zobowiązuje się spłacać wykorzystany kredyt w ratach kwartalnych
począwszy od III kwartału 2018 r. do 31.12.2028 r. w terminach oraz kwotach zgodnych z
terminarzem spłaty kredytu:
— rok 2019: 31 marzec – 25.000,00 PLN, 30 czerwiec – 25.000,00 PLN, 30 wrzesień –
25.000,00 PLN, 31 grudzień – 25.000,00 PLN,
— rok 2020: 31 marzec – 10.000,00 PLN, 30 czerwiec – 10.000,00 PLN, 30 wrzesień
15.000,00 PLN, 31 grudzień – 15.000,00 PLN,
— rok 2021: 31 marzec – 10.000,00 PLN, 30 czerwiec – 10.000,00 PLN, 30 wrzesień
15.000,00 PLN, 31 grudzień – 15.000,00 PLN,
— rok 2022: 31 marzec – 65.000,00 PLN, 30 czerwiec – 65.000,00 PLN, 30 wrzesień
60.000,00 PLN, 31 grudzień – 60.000,00 PLN,
— rok 2023: 31 marzec – 65.000,00 PLN, 30 czerwiec – 65.000,00 PLN, 30 wrzesień
60.000,00 PLN, 31 grudzień – 60.000,00 PLN,
— rok 2024: 31 marzec – 50.000,00 PLN, 30 czerwiec – 50.000,00 PLN, 30 wrzesień
50.000,00 PLN, 31 grudzień – 50.000,00 PLN,
— rok 2025: 31 marzec – 50.000,00 PLN, 30 czerwiec – 50.000,00 PLN, 30 wrzesień
50.000,00 PLN, 31 grudzień – 50.000,00 PLN,
— rok 2026: 31 marzec – 75.000,00 PLN, 30 czerwiec – 75.000,00 PLN, 30 wrzesień
75.000,00 PLN, 31 grudzień – 75.000,00 PLN,
— rok 2027: 31 marzec – 75.000,00 PLN, 30 czerwiec – 75.000,00 PLN, 30 wrzesień
75.000,00 PLN, 31 grudzień – 75.000,00 PLN,
— rok 2028: 31 marzec – 75.000,00 PLN, 30 czerwiec – 75.000,00 PLN, 30 wrzesień
75.000,00 PLN, 31 grudzień – 75.000,00 PLN.
 W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu zamawiający wymaga zmiany
harmonogramu spłat kredytu.
 Wysokość oprocentowania będzie określana jako wielkość stopy redyskonta weksli
skorygowana o stałą marżę banku (marża może być ujemna, zerowa bądź dodatnia).
 Podstawą zmiennego oprocentowania będzie stopa redyskonta weksli z dnia
udostępnienia kredytu.
 Wysokość odsetek będzie liczona wg formuły: rzeczywista ilość dni/365.
 Nie przewiduje się kosztów prowizji od wykorzystania kredytu.
 Dzień postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego zostanie określony w umowie
w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem
do 31.12.2018 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
 Wcześniejsza spłata raty kredytu oznacza zaksięgowanie jej przez Wykonawcę w dniu
wpływu środków do Wykonawcy.
W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający
udostępnia następujące informacje:
Sprawozdanie
z
wykonania
budżetu
za
2017
rok
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/budet_gminy/rok_2017/zarzadzenie-nr-27518-1.html
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2017 r. Uchwała nr II-00321-27-18
Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dn. 9_kwietnia_2018_r..pdf,
Uchwała nr 181/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie
uchwalenia
budżetu
gminy
na
2018
rok
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/budet_gminy/2018/uchwala-nr181xxxii17.html ;
Uchwała nr 181/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata
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2018-2030 - http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/budet_gminy/2018/uchwala-nr180-xxxii-17.html ,
 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości
planowanej kwoty długu przedstawionych przez Miasto i Gminę Ciechanowiec http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/budet_gminy/2018/opinia-rio-budzet-20181.html ,
 budżet gminy za 2016 – 2018 rok dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/budet_gminy/ ,
 sprawozdania finansowe i bilanse Gminy Ciechanowiec za lata 2016 – 2017 dostępne są
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/sprawozdania_finansowe_bilanse/
3) Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób społecznie
marginalizowanych (art. 29 ust 4 Ustawy Pzp).

3. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących, w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie – jeżeli
sposób ich wykonywania będzie spełniał przesłanki stosunku pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane z udzieleniem i obsługą kredytu.
2) W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem czynności, jakie będą wykonywać.
3) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
4) Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić
wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji
zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Pracodawcą tych osób musi
być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum – w przypadku złożenia oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku stwierdzenia,
że Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia nie zatrudnia pracowników bezpośrednio
związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt zaistnienia
takiego przypadku musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez
przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego
przedstawicieli.
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5) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.

PODWYKONAWCY
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2018 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniają
określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe (Dz. U. z
2016, poz. 1988 ze zm.) lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia
działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona
potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona
potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona
potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
c) Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona
potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, a określonych w pkt. 9 na
zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
7.2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten, będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
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w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
7.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).
8.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
8.2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy:
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę,
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.

6

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z ofertą.
Propozycje treści oświadczeń zostały dołączone do niniejszej SIWZ.
9.3. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
229). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Propozycja treści oświadczenia została dołączona do niniejszej SIWZ.
9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
9.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe (Dz. U. z
2016, poz. 1988 ze zm.) lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia
działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem
zamówienia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do
wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - tylko
w przypadku gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez
Komisję Nadzoru Finansowego.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – na
wezwanie Zamawiającego;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka
zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
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d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
9.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2):
- lit. a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.9. Dokument, o którym mowa w pkt 9.8., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.10. 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 9.9, 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. Zapis pkt 9.9 stosuje się.
9.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY
PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Propozycja treści zobowiązania została dołączona do niniejszej SIWZ.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. (fakultatywne podstawy wykluczenia).
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10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 9.1.
10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
10.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2) ad) – dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy
firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.

11.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

SIĘ

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
9

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2., natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
pkt. 9.3. składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa
w pkt 9.7., przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca,
który wykazuje spełnianie warunku,
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.
12.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

12.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu lub drogą elektroniczną, z tym, że
oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie
oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
12.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z jego treścią.
12.4. Osoby upoważnione do kontaktów:
Marzena Kendzierska
kontakt: faks nr +48 86/ 277 10 66
e-mail: sekretariat@ciechanowiec.pl, infrastruktura@ciechanowiec.pl .
13.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

13.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dn. 15
sierpnia 2018 r.
13.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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13.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 13.1.
13.4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
13.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.
13.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką
informację zamieści na stronie internetowej.
13.7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
13.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się
sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z
załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności
gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.
Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w
postaci elektronicznej.
14.3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na
formularzu oferty i na jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów
poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy (podpis) winny być opatrzone pieczęcią
firmową i imienną wykonawcy.
14.4. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno
być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym Wykonawcy).
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski.
14.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej
„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w
oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
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14.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. należy złożyć w oryginale.
14.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
14.8. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
14.9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia lub po
jednej ofercie na każdą część zamówienia. Wykonawca, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę na każdą część zamówienia zostanie wykluczony z postępowania.
14.10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.11. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
14.12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
14.13. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
1)
2)
3)
4)

Formularz ofertowy,
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach
innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) Harmonogram spłaty kredytu – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i oświadczeń (o ile dotyczy).
Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez
wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on - nie dotyczy.
15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Pod pojęciem kosztu kredytu rozumie się sumę kwoty odsetek, wynikającą z iloczynów rocznych
kwot kapitałowych i oprocentowania.
15.2. Odsetki płatne w ostatnim dniu kończącym kwartał.
15.3. Wysokość oprocentowania należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
15.4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu
zamówienia.
15.5. Wszystkie wartości cenowe będą określane w złotych polskich, wszystkie płatności będą
realizowane w złotych polskich.

16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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17.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie,
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy
oraz napisem: Oferta na: „Udzielenie długoterminowego złotowego kredytu bankowego w
wysokości do 2.000.000,00 PLN”.
17.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu,
18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1 – pokój nr 15 (sekretariat), nie później niż do
godz. 10:00 dnia 20.08.2018 roku.
17.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt 17.2,
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 17.2.
17.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 17.1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
17.6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy
zechcą przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 10:15 - pokój Nr 17.
17.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
17.8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców,
ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE”
nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.
17.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1)
2)
3)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

17.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej
odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać”.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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18.2. 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 terminu,
o którym mowa w pkt 18.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
19. OFERTY CZĘŚCIOWE
19.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
22. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
23.1. Oferty oceniane będą oddzielnie w stosunku do każdej części zamówienia i będą odbywały
się w dwóch etapach.
I etap – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 23.2.
II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie podlegać
tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.
23.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) dla każdej z części Zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 (C) cena – 60 %
 (T) termin uruchomienia transzy kredytu – 40 %
1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia.
Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu
oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100 – wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium „cena” może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
14

2) Przez kryterium termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu (T) do oceny
Zamawiający przyjmuje termin uruchomienia transzy kredytu, licząc od dnia złożenia
dyspozycji przez Zamawiającego.
Punkty przyznawane za kryterium „termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu”
będą liczone wg następującego wzoru:
T = ((7-Tb)/6)x100x40%
gdzie:
T – ilość punktów przyznana za termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu
T b – termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu badanej oferty
100 – wskaźnik stały
40 % - procentowe znaczenie kryterium termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu
Oferta w niniejszym kryterium „termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu” może
otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający ustala maksymalny termin uruchomienia kredytu – 6 dni roboczych.
Za zaoferowanie terminu uruchomienia kredytu/transzy kredytu udzielonego
powyżej 6 dni roboczych Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Oferta w kryterium termin uruchomienia kredytu/transzy kredytu może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
23.3. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.
23.5. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
23.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we
wskazanym terminie.
Uwaga: faks lub e-mail nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z
oryginałem. Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym
terminie za pośrednictwem faksu lub e-maila, a następnie doręczone Zamawiającemu
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po
upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w
wyznaczonym terminie.
2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem lub e-mailem do
Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem,
doręczony zostanie niezwłocznie w terminie późniejszym.
15

23.7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
23.8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy
złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
23.9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej
jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty
(po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
23.10. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
23.11. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko
jedna oferta.
23.12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
23.13. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
24.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

24.1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy
tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
24.2. Wykonawca przygotuje i przedłoży dla Zamawiającego, celem akceptacji sporządzony
projekt umowy zgodny z zapisami SIWZ i złożoną ofertą.
24.3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu wykaz
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, biorących udział przy realizacji
zamówienia.
25.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.
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26.

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADONE DO TREŚCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

27.

ZMIANA UMOWY
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu
widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w zakresie:
 wysokości wypłaty oraz spłaty kredytu – w przypadku wykorzystania mniejszej kwoty
kredytu.
W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany harmonogramu spłat rat kredytu, stanowiącego załącznik do umowy.

28. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g
ustawy).
28.2. Odwołanie, w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Załączniki:
Formularze składane wraz z ofertą.
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Formularze składane na wezwanie Zamawiającego.
Harmonogram spłaty kredytu.
5. Istotne postanowienia umowy.
6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
7. Dokumenty finansowe Zamawiającego (bilanse, sprawozdania, budżet gminy na lata 2016-2018)
– udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Budżet Gminy i Sprawozdania finansowe
(Bilanse).
1.
2.
3.
4.
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