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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(oznaczana dalej jako SIWZ ) 
 

dla postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 

 
Nazwa zamówienia: 

 

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 640 000,00 zł na pokrycie 
planowanego deficytu  budżetu  gminy  z przeznaczeniem na "Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych w Gminie Charsznica" 
 
 

Zamawiający: 
 

Gmina Charsznica  
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica 

 
telefon: (41) 3836110, telefaks: (41) 3836240 

e-mail: gmcharsz@complex.com.pl 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu 
przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  
 
 



 

 

 
 

CHARSZNICA, listopad  2012 
_________________________ 

 
 
Oznaczenie Wykonawcy. 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
Tryb udzielania zamówienia. 
Postępowanie w trybie: przetarg nieograniczony 
 
CZĘŚĆ I 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest  

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 640 000,00 zł   na 
pokrycie planowanego deficytu  budżetu  gminy  z przeznaczeniem na 
"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica" 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Udzielenie kredytu dla Gminy Charsznica z przeznaczeniem na pokrycie planowanego 
deficytu budżetu  gminy  z przeznaczeniem na "Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica"o łącznej 
wysokości 640 000,00zł (sześćset czterdzieści tysięcy 00/100gr) w jednej transzy. 
 
Zamawiający ustala następujący harmonogram spłat rat kredytu wraz z odsetkami: 
       Rata: 
1.   30.05.2013 r. w wysokości 40 000 zł + odsetki 
2.   30.05.2014 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
3.   30.11.2014 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
4.   30.05.2015 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
5.   30.11.2015 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
6.   30.05.2016 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
7.   30.11.2016 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
8.   30.05.2017 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
9.   30.11.2017 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
10. 30.05.2018 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
11. 30.11.2018 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
12. 30.05.2019 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 
13. 30.11.2019 r. w wysokości 50 000 zł + odsetki 



 

 

 
Forma zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego: weksel in blanco. 
 
Zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego 
kosztu kredytu następująco: liczba dni odsetkowych rocznie: 360 i miesięcznie: 30.  Podana  
liczba dni w roku/miesiącu (360/30) dotyczy wyliczenia kosztu kredytu zamieszczonego 
w ofercie przetargowej, w zapisach umowy kredytu i tym samym obowiązująca w okresie  
kredytowania winna znaleźć się liczba dni zgodnie z prawem Bankowym w roku 365 oraz 
faktyczna liczba dni w miesiącu. 
Okres karencji jaką Wykonawca udzieli Zamawiającemu w spłacie kredytu: 6 miesięcy 

Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego – 1 dzień od podpisania umowy 
 
CZĘŚĆ II 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE, 
OFERTY WARIANTOWE, PODWYKONAWCY 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
4. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów . 
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zadania podwykonawcom. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
CZĘŚĆ III 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy 

Planuje się podpisanie umowy ok.   10.12.2012 r. (przy założeniu iż Wykonawcy nie będą 
korzystać ze środków ochrony prawnej itp.)  
 
Zakończenie:  30 listopada 2019r 
 
CZĘŚĆ IV 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   

wykonania zamówienia.  
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej ,  
 

Ponadto wykonawcy winni wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia ,w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  

 
 
 



 

 

CZĘŚĆ V 
INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MA 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
Wykonawca powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr  2  do niniejszej 

SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego         
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców  
w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie 
złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie 
w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie) oraz oświadczenie, 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do SIWZ, o braku podstaw 
do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe 
oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.)  

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

4) Koncesja, zezwolenie lub licencja na działalność bankową w tym kredytową. 
 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 - 4 mogą być złożone w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  napisem               
„za zgodność z oryginałem”  oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby 
upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim 
przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści 
których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż 
jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z 
oryginałem, w sposób opisany wyżej. 
 
UWAGA 2.  Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, powinno być podpisane przez osoby 

podpisujące ofertę. 
UWAGA 3.  Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 



 

 

 
 
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu 
z postępowania, oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2,  powinien złożyć 
każdy z Wykonawców. 
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do 
którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać 
pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców tworzących  
 
konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się 
pod tym dokumentem. 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między 
zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem 
dla mocodawców. 
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
została wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 

UWAGA 4.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  2   
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

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

UWAGA 5.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w uwadze 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

 
 
 
 
 
 



 

 

CZĘŚĆ VI 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
 
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V 
SIWZ metodą zero- jedynkową ( za pomocą formuły spełnia/ nie spełnia). Dokumenty 
powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ, przy 
czym: 
1) ocena spełnienia warunków, o których mowa w części IV SIWZ, będzie dokonana na 

podstawie dokumentów, o których mowa w części V pkt 2 – 4 SIWZ, oraz oświadczenia, 
o którym mowa w części V pkt 1 SIWZ (Załącznik 2, 3 do SIWZ). 
Zamawiający przyjmie, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
(Załącznik 2 do SIWZ), że Wykonawca spełnia pozostałe warunki. 

 
 
 
CZĘŚĆ VII 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zamawiający 
dopuszcza również przekaz faxem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia 
otrzymania. Nr faksu (041) 3836240. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż 
Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez                                                           
zamawiającego- dowód transmisji danych. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie 
faksu. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na 
piśmie na adres Zamawiającego z dopiskiem- Zamówienia publiczne . Zamawiający 
niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem pod warunkiem, że treść zapytania dotarła nie później niż na 6 dni przed 
terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich 
uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez 
identyfikacji jego źródła oraz na własnej   stronie internetowej. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić  treść SIWZ dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na 
własnej stronie internetowej, w przypadku ,gdy zmiana powodować będzie konieczność 
zmiany treści  oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców którym przekazano SIWZ oraz na swojej stronie internetowej. 
4. Oświadczenie, o którym mowa w części V SIWZ, Wykonawca powinien dostarczyć wraz z 
ofertą. 
5. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
W zakresie proceduralnym – Stanisława Bogusz , tel. (41) 3836110 wew. 14,  
W zakresie merytorycznym – Stanisława Bogusz, tel. 041) 3836110 wew. 14 



 

 

CZĘŚĆ VIII 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w części XI SIWZ. 
 
CZĘŚĆ IX 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu zawierający wszystkie koszty jego uzyskania 
wyrażony w PLN oraz jego składniki: łączną wysokość oprocentowania w tym wysokość 
stawki WIBOR 3M wg zmiennej stopy procentowej wg notowania z dnia: 22.11.2012r + 
wysokość marży kredytowej banku oraz wysokość prowizji jednorazowej. 
Zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego 
kosztu kredytu następująco: liczba dni odsetkowych rocznie: 360 i miesięcznie: 30.  Podana 
liczba dni w roku/miesiącu (360/30) dotyczy wyliczenia kosztu kredytu zamieszczonego  
w ofercie przetargowej, w zapisach umowy kredytu i tym samym obowiązująca w okresie 
kredytowania winna znaleźć się liczba dni zgodnie z prawem Bankowym w roku 365 oraz 
faktyczna liczba dni w miesiącu. 
Zmiana stopy procentowej następować będzie co kwartał kalendarzowy w pierwszym dniu po 
zakończeniu kwartału kalendarzowego wg notowań stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze 
przed początkiem kwartału kalendarzowego. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich. 
 
CZĘŚĆ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1) Oferta powinna być złożona w oryginale trwale zespolona, sporządzona w języku 

polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana 
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie 
z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane 
imię i nazwisko, np. pieczęć imienna). 
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 
oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone  
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone 
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 
ustawy. 

2) Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do   SIWZ)  
3) Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z opisem w części XII SIWZ i wpisana do 

odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”, 
4) Do oferty powinny być dołączone, jako jej integralne części: 
     a) dokumenty i oświadczenia wymienione w części V SIWZ  
5)   Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby  

podpisujące ofertę. 



 

 

6)  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań 
wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. 

 
1. Ofertę wraz z oświadczeniem, dokumentami należy umieścić w jednym 

nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: 
 

Gmina Charsznica 
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica  

      Przetarg nieograniczony – znak sprawy:  Fn.303.16.2012   

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 640 000,00 zł na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na "Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych 
w Gminie Charsznica". 

 
OFERTA I DOKUMENTY 
oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

       
 
CZĘŚĆ XI 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
  
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Charsznicy, ul. 

Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, na Dzienniku podawczym (sekretariat) - osobiście, 
przez posłańca, przez „pocztę kurierską”, za pośrednictwem placówki pocztowej 
operatora publicznego itp., w terminie do dnia 30.11.2012r do godz. 14.00 co oznacza, 
że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u 
Zamawiającego. 

2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę – w tym 
celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA”  
z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” –  
w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty  
z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy 
wycofanie. 

3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. 
4) Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Charsznicy przy ul. Kolejowej 20, pokój     

nr 10, 30.11.2012r. o godz. 14.30. 
 
CZĘŚĆ XII 
KRYTERIA OCENY OFERT 
 
 1.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (cena brutto). 
    Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 2. Oferta z najniższą ceną brutto  uzyska maksymalną  liczbę tj. 100  pkt.  Kolejne  ceny  
będą do najniższej odnoszone proporcjonalnie wg  wzoru:         
            cena najniższa  
    C=  ------------------          x 100  pkt x100% 
            ceny oferty badanej 



 

 

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez 
Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 
 
 
CZĘŚĆ XIII 
TRYB OCENY OFERT  
 
I. Wyja śnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w tekście Oferty: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. 

 
II. Wykluczenie Wykonawcy. 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 

z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 
92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, a którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
III. Odrzucenie Oferty 
1. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 

90 ust. 3 u.p.z.p. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
CZĘŚĆ XIV 
FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
2) O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zmówienia, podając : 
 
a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego Ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 



 

 

albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację., 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 3 lit. a) , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do  
zawarcia umowy. 

3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej 
niż po upływie10 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy. 

4. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

 
  5. Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie 

wcześniejszym, niż termin wskazany w pkt 1, w przypadku gdy w niniejszym 
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

 
 
CZĘŚĆ XV 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
 
CZĘŚĆ XVI 
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY 
 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy).  

3. Spory sporne pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikłe na tle realizacji 
umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach, które nie zostaną uregulowane w umowie, będą mieć zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
ustawy – Prawo bankowe oraz przepisy innych ustaw mających zastosowanie do 
przedmiotu umowy nie stanowią inaczej. 

 



 

 

CZĘŚĆ XVII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 
 
1.Informacje ogólne. 

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzsyakaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiajacego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
art. 179 i n. u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej są: 
a) odwołanie, 
b)skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a)Wykonawcom, 
b)innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p., 
c)Zamawiającemu w postaci skargi do sądu określonej w art. 194 – 198 u.p.z.p.  
 

2.Odwołanie. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p. , 
jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na 
wniesienie odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u.p.z.p. 
 
3. Skarga do sądu. 
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do 
sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.  
 
 
Miechów-Charsznica, 22.11.2012r 
 
 
 

          Zatwierdzam: 
 
         .................................................                                                                                         
 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Formularz oferty  
Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

 
Pozostałe: 
 
4.    Uchwała XX / 106 / 2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  w 

Charsznicy do zaciągnięcia kredytu 



 

 

5.    Uchwała budżetowa gminy Charsznica na rok 2012 Rady Gminy w Charsznicy 
6.    WPF 2012-2019 po zmianach 
7.    Zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości w opłatach składek ZUS 
8.    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 
9.     Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r. 
10.    Uchwała RIO nr  SO. I – 420/61/12 z dnia 26.09.2012  w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2011 rok 
11.  Uchwała RIO nr SO.I-420 / 61 /12 z dnia 26.09.20102r. w sprawie możliwości spłaty   

kredytu  
12.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za lata 2010, 2011 i za okres od początku roku do dnia 

30.09.2012 r. – Rb-28s 
13.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za lata 2010, 2011 i za okres od początku roku do dnia 

30.09.2012r. – Rb-27s 
14.  Rb-N za lata 2010, 2011 i za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r. 
15.  Rb-Z za lata 2010, 2011 i za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r. 
16.  Rb-NDS za lata 2010, 2011 i za okres od początku roku do dnia 30.09.2012 r 
                                                                                                             
                           
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Załącznik nr 1 
 
 

Urząd Gminy w Charsznicy 
Ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 
 

Oferta 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Udzielenie kredytu 
długoterminowego w kwocie  640 000,00zł na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu z przeznaczeniem na "Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie 
Charsznica" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
Udzielenie kredytu długoterminowego:                                                                      

Cena ofertowa: …………………………………………..PLN                                   

 Słownie złotych ………………………………………………………………………   

 

1.Oświadczamy, że: 



 

 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ………………………... 
2) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
3) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i 

wykonania zamówienia, 
4) Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, 
6) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 
a)  ………………………………………………………………………….. 

7) Oświadczam, że dotychczas wykonywane usługi realizowałem w terminach 
umownych. 
 

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 

Do  oferty dołączono następujące dokumenty (wpisać zgodnie z wymogami do SIWZ) 
8) …………………………………………………………………………….. 

9) …………………………………………………………………………….. 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………… 

Fax:  …………………… 

e-mail: …………………. 

NIP: ……………………. 

REGON: ………………. 

 

 

……………………… dn. …........ 2012 r.                     ………………………… 

                                                                                                                               Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                               świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                                                               oraz pieczątka/ pieczątki 



 

 

 
 

 
Załącznik nr 2 

 
 

Urząd Gminy w Charsznicy 
Ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 
 
 

Oświadczenie 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w 
kwocie 640 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu z 
przeznaczeniem na "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica". 
oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759) 
1) Posiadam uprawnieni a do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2) Posiadam wiedzę i doświadczenie, 
3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
 
 
 
 

……………………… dn. ………… 2012 r.                ………………………… 

                                                                                                                               Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                               świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                                                               oraz pieczątka/ pieczątki 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 



 

 

 

Urząd Gminy w Charsznicy 
Ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 
 
 

Oświadczenie 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w 

kwocie 640 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu z 

przeznaczem na "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica", 

zgodnie, z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): oświadczam, że brak jest 

podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu  o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: 

1) Wykonawców, w stosunku do których  otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

 

 

……………………… dn. __.__. 2012 r.                         ………………………… 

                                                                                                                               Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                               świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
                                                                                                                               oraz pieczątka/ pieczątki 
 
 
 

 


