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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na 

„Udzielenie i obsług� kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajduj�cych 

pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. 

 

 

Nr sprawy FN – 3054/4/2006 

 

I. ZAMAWIAJ�CY 

Gmina Lubrza 

Adres: Urz�d Gminy w Lubrzy ul. Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza 

Telefon: 077 4376266 – 67 fax: 077 4376266 

e-mail: urz�d@lubrza.opole.pl , www.bip.lubrza.opole.pl 

NIP 755-10-03-400    Regon: 000538455 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Post�powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto�ci poni�ej 

60000 EURO z zachowaniem zasad okre�lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2004r., nr 19 poz.177 z pó�n. zm.). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu złotowego na finansowanie 

wydatków nie znajduj�cych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. w 

wysoko�ci 700000,00zł (słownie: siedemset tysi�cy złotych) 

Oznaczonego wg Wspólnego Słownika Zamówie� kodem CPV – 66130000-03 – 

usługi udzielania kredytu. 

 

IV.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. okres kredytowania wynosi 5 lat pocz�wszy od nawi�zania umowy a trwaj�cy do 

spłaty ostatniej raty w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2011r. 

2. karencja  w spłacie kapitału wynosi 12 miesi�cy. Pierwsza spłata kapitału 

15.10.2007r. 
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3. spłata kapitału nast�pi kwartalnie do 30 dnia miesi�ca ko�cz�cego kwartał. 

4. spłata odsetek od kredytu wykorzystanego nast�pi w miesi�cznych okresach 

obrachunkowych, do ostatniego dnia ko�cz�cego miesi�c. 

5. zabezpieczeniem kredytu b�dzie weksel in blanco. 

6. zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci pobierania innych opłat i prowizji bankowych 

od zaanga�owania kredytu tj. salda niewykorzystanej cz��ci kredytu. 

7. zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci pobierania opłat i prowizji od 

przedterminowej spłaty kredytu. 

8. kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana jest w stosunku rocznym według 

zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysoko�ci stawki 

referencyjnej powi�kszonej o niezmienn� mar�� banku. 

9. stawk� referencyjn� stanowi stawka WIBOR 1 M dla depozytów mi�dzybankowych 

wyliczona jako �rednia arytmetyczna wszystkich notowa� poprzedniego miesi�ca w 

stosunku do miesi�ca za który naliczone jest oprocentowanie. 

 

V.     OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPS SPOSOBU   

DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. Warunki udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia. 

- O udzielenie zamówienia mog� si� ubiega� wykonawcy, którzy spełniaj� warunki       

okre�lone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

- Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych, 

- Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

- Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielania zamówie� uzupełniaj�cych, 

- Zamawiaj�cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami, 

- Zamawiaj�cy nie dopuszcza prowadzenia rozlicze� w walucie obcej, 

- Zamawiaj�cy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 

- Zamawiaj�cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

2. Ocena spełnienia warunków. 

 

Z ubiegania si� o zamówienie publiczne wyklucza si� wykonawców, którzy: 
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- nie spełniaj� warunków udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne, o których  

mowa w art. 22 ustawy prawo zamówie� publicznych, 

- nie spełniaj� warunków udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówie� publicznych, 

- wykonywali bezpo�rednio czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem prowadzonego 

post�powania lub posługiwali si� w celu sporz�dzenia oferty osobami uczestnicz�cymi 

w dokonywaniu tych czynno�ci, chyba �e udział tych wykonawców w post�powaniu 

nie utrudnia uczciwej konkurencji, 

- zło�yli nieprawdziwe informacje maj�ce wpływ na wynik prowadzonego 

post�powania, 

- nie zło�yli o�wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu lub 

dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie tych warunków lub zło�one dokumenty 

zawieraj� bł�dy, z zastrze�eniem art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówie� publicznych, 

- nie wyrazili zgody na przedłu�enie okresu zwi�zania ofert�. 

 

3. Zamawiaj�cy odrzuca ofert� wykonawcy je�eli: 

- jest niezgodna z ustaw�, 

- jej tre�� nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- jej zło�enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- została zło�ona przez wykonawc� wykluczonego z udziału w post�powaniu o 

udzielenie zamówienia, 

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo�na poprawi� na 

podstawie art.88, lub bł�dy w obliczeniu ceny, 

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził si� na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeni ceny, 

- jest niewa�na na podstawie odr�bnych przepisów. 

 

VI. WYKAZ O�WIADCZE	 I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ� 

DOSTARCZY
 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU. 
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1. formularz oferty – zał�cznik nr 1 do SIWZ, 

2. o�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu – zał�cznik nr 2 do 

SIWZ, 

3. projekt umowy parafowany przez wykonawc� – zał�cznik nr 3 do SIWZ 

4. formularz wniosku kredytowego wraz z wymaganymi przez Bank zał�cznikami 

5. aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej, wystawiony nie 

wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku 

podpisania ofert przez osob� nie wymienion� w rejestrze, nale�y do oferty  

doł�czy� pełnomocnictwo osoby upełnomocnionej do wyst�powania w imieniu 

wykonawcy. 

6. pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania si� o udzielenie zamówienia o 

którym mowa w art. 23 ust.2 ustawy prawo zamówie� publicznych.  

Nie mo�na modyfikowa� tre�ci dokumentów zał�czonych do niniejszej SIWZ 

Wy�ej wymienione dokumenty mog� by� zło�one w formie oryginałów lub kopii 

po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez wykonawc�. 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI� ZAMAWIAJ�CEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O�WIADCZE	 I 

DOKUMENTÓW A TAK�E WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SI� Z WYKONAWCAMI. 

1. Wszystkie o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy i 

wykonawcy przekazuj� pisemnie, faksem – nie dopuszcza si� porozumiewania 

drog� elektroniczn�. 

2. Je�eli zamawiaj�cy lub wykonawca przekazuj� o�wiadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, ka�da ze stron na ��danie drugiej, 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za potwierdzenie otrzymania 

faksem o�wiadcze�, wniosków, zawiadomie� oraz informacji rozumie si� tre�� 

otrzymanego faksu, przesłanego na numer faksu wysyłanego z dopiskiem 

„POTWIERDZAM ODBIÓR” oraz podaniem daty i godziny otrzymania faksu. 

 

3. Osoby  uprawnione do porozumiewania si� z wykonawcami s�: 
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• w zakresie merytorycznym wyja�nie� udziela Pani Maria Halek pok. Nr 105, 

tel.077 4376266 wew. 33, w dniach od poniedziałku  do pi�tku w godz. od 

8,00 do 15,00 

• w zakresie procedury przetargowej wyja�nie� udziela Pan Ryszard Mikołajów 

pok. 204, tel. 077 4376266 wew. 31, w dniach od poniedziałku  do pi�tku w 

godz. od 8,00 do 15,00 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM. 

 

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWI�ZANIA OFERT�. 

Wykonawca b�dzie zwi�zany ofert� przez okres 30 dni, którego bieg terminu 

zwi�zania z ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWABIA OFERTY. 

 

1. Wykonawcy maj� prawo zło�y� tylko jedn� ofert�, w j�zyku polskim w formie 

pisemnej, pismem czytelnym, podpisan� przez upowa�nionego przedstawiciela 

wykonawcy, 

2. Wszystkie strony oferty powinny by� ponumerowane i parafowane przez osob� 

podpisuj�c� ofert� oraz spi�te (zszyte) w sposób trwały, 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek�cie oferty musz� by� naniesione czytelnie, 

oraz opatrzone podpisem osoby podpisuj�cej ofert� 

4. Wykonawcy ponosz� wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem, zło�eniem 

oferty i udziałem w post�powaniu, 

5. Oferta powinna zawiera� wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w 

tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

6. ofert� nale�y zło�y� w dwóch zamkni�tych kopertach: 

- koperta zewn�trzna b�dzie zaadresowana na adres zamawiaj�cego podany w 

rozdziale I. i posiadała napis:  „Oferta na udzielenie i obsług� kredytu dla Gminy 

Lubrza” 
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- koperta wewn�trzna oprócz opisu jak wy�ej b�dzie posiada� nazw� i adres 

wykonawcy. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

1. Termin i miejsce składania ofert do: 28 wrzesie� 2006r. do godz. 10,00 w 

sekretariacie Urz�du Gminy Lubrza pok. 209,  48-231 Lubrza ul. Wolno�ci 73 

2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 wrze�nia 2006r. o godz. 10,30 w Urz�dzie 

Gminy Lubrza pok. 104,  48-231 Lubrza ul. Wolno�ci 73 

3. Oferty zło�one po terminie zwraca si� bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu, 

4. Bezpo�rednio przed otwarciem ofert zamawiaj�cy poda kwot� jak� zamierza 

przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia, 

5. Otwarcie ofert jest jawne, 

6. Podczas otwarcia ofert podaje si� nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak�e 

informacje dotycz�ce ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatno�ci 

w ofercie. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

1. Oprocentowanie kredytu nale�y poda� w % na podstawie dokonanego obliczenia 

sumy stawki WIBOR 1M dodaj�c mar�� banku  

2. Wysoko�� jednorazowej prowizji banku nale�y poda� w % 

3. Oferta powinna obejmowa� wszystkie koszty i składniki zwi�zane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiaj�cego przedstawione na 

formularzu ofert – zał�cznik nr 1 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW  KTÓRYMI  ZAMAWIAJ�CY B�DZIE SI� 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiaj�cy b�dzie si� kierował nast�puj�cymi kryteriami: 

A/ oprocentowanie kredytu (suma stawki WIBOR 1M i mar�y banku) – 70% 

B/ wysoko�� jednorazowej prowizji bankowej                 - 30% 
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2. Zamawiaj�cy dokona oceny ofert metod� matematyczn�, w oparciu o dane 

zamieszczone w formularzu oferty według nast�puj�cej formuły: 

 

1 + OPRmir            1 + Pmin 

----------------  x 70 pkt. +  ---------------  x 30 pkt.  = suma punktów 

1 + OPRb                             1 + Pb 

 

gdzie: 

OPRmin  - oferowane oprocentowanie kredytu najni�sze ze wszystkich zło�onych 

ofert w % 

OPRb  - oferowane oprocentowanie oferty badanej podanej w % 

Pmin  - oferowana prowizja najni�sza ze wszystkich zło�onych ofert w % 

Pb  - oferowana prowizja oferty badanej podana w % 

 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNO�CIACH JAKIE WINNY BY
 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzgl�dnieniem postanowie� wynikaj�cych z ustawy Prawo zamówie� 

publicznych, tre�ci niniejszej SIWZ, oraz danych zawartych w najkorzystniejszej 

ofercie, 

2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym post�powaniu oferta zostało 

zło�ona przez dwóch lub wi�cej wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o 

udzielenie zamówienia publicznego, zamawiaj�cy za��da umowy reguluj�cej 

współprac� tych podmiotów przed przyst�pieniem do podpisania umowy o 

zamówienie publiczne. 

3. Wykonawcy którzy zło�yli oferty zostan� zawiadomieni niezwłocznie o 

dokonanym wyborze: 

• najkorzystniejszej oferty,  

• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post�powania, 

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
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4. Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu zamówienia przez zamawiaj�cego, 

wykonawca którego oferta został wybrana zobowi�zany jest do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiaj�cego. 

5. Zamawiaj�cy przedkłada projekt umowy – zał�cznik nr 3 

6. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

- w siedzibie zamawiaj�cego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłosze� 

- na stronie internetowej zamawiaj�cego. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALE�YTEGO  

WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiaj�cy nie ��da od wykonawcy  zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN� 

WPROWADZONE DO TRE�CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zgodnie ze wzorem umowy zał�czonym do specyfikacji – zał�cznik nr 3 

Wykonawca którego oferta została wybrana  jest zobowi�zany do podpisania umowy 

w terminie nie krótszym ni� 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty i nie pó�niej ni� przed upływem terminu zwi�zania z ofert�. 

 

XVII. POUCZENIE O �RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJ�CYCH WYKONAWCY W TOKU POST�POWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

W toku post�powania o udzielenie zamówienia, przysługuj� wykonawcy �rodki 

ochrony prawnej okre�lone w dziale VI rozdziale 2 „Protest” ustawy prawo 

zamówie� publicznych. 

 

XVIII. PRZEKAZYWANIE SIWZ 

 

Zamawiaj�cy specyfikacj� istotnych warunków zamówienia przekazuje nieodpłatnie. 
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XIX. OGÓLNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

Celem zbadania zdolno�ci kredytowej zamawiaj�cego do specyfikacji doł�cza si� 

zał�cznik nr 4 zawieraj�cy nast�puj�ce dokumenty: 

• Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Rady Gminy  

• Sprawozdanie NDS 

• Sprawozdanie RBZ 

• Zestawienie przepływu pieni�dza do obiegu zdolno�ci kredytowej. 

 

 

 

Lubrza, dnia 18.09.2006 r. 

 

 

  

 

 

 

 

 


