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I.  WYTYCZNE  DLA WYKONAWCÓW DO SPORZ ĄDZENIA OFERTY 

II.   

1. WYTYCZNE OGÓLNE 
 
1.1. Informacje o przetargu 
 
Zamawiający: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, tel. 077 4376266, fax 077 4376266     
e-mail:  urzad@lubrza.opole.pl   www.bip.lubrza.opole.pl 
opublikowała ogłoszenie o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 ) na:  
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złoto wego na finansowanie wydatków 

nie znajduj ących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008 r” 
 
 CPV   66.13.00.00.0 

 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia 
        Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. w wysokości 653000zł. 
(słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 

  Zamówienie jest oznaczone kodem CPV –66.13.00.00.0 
  Spłata kapitału nastąpi w ratach płaconych kwartalnie do ostatniego  dnia miesiąca kończącego kwartał 

począwszy od 30.09.2009r. do 30.06.20013r. 
  Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia kończącego miesiąc 

począwszy od dnia 30.11.2008r. do 30.06.2013r.. 
 
 



 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
marzec  40 813 40 813 40 813 40 813 
czerwiec  40 813 40 813 40 813 40 805 
wrzesień 40 813 40 813 40 813 40 813  
grudzień 40 813 40 813 40 813 40 813  
 
  WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych naleŜy wyliczyć jako średnia arytmetyczna wszystkich 

notowań z poprzedniego miesiąca w stosunku do miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie. 
  Do wyliczenia oprocentowania kredytu w „Ofercie” naleŜy przyjąć stawkę WIBOR 1M za miesiąc 

czerwiec 2008r. w wysokości 6,25% 
  Uruchomienie kredytu przez bank nastąpi według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od 01.11.2008r. do 

30.06.20013r. 
   
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco. 
  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości pobierania innych opłat i prowizji bankowych od zaangaŜowania 

kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu oraz pobierania opłat i prowizji od przedterminowej 
spłaty kredytu. 

  Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy 
procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o niezmienną 
marŜe banku. 

 

 
1.3. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie naleŜy wykonać w terminie   od 01.11.2008r do 30.06.2013r 
1.4. Finansowanie zamówienia 

Zamówienie to jest finansowane  z  BudŜetu Gminy Lubrza  

 
1.5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 
1.5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Pzp, spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp            
 
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli  ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień,  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kaŜdy z wykonawców musi wykazać Ŝe 
nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 

1.5.2.  Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu na podstawie złoŜonych  wraz z 
ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły  spełnia/nie spełnia 
 
1.6.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków   
udziału w postępowaniu. 
 
1.    Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na  formularzu  nr 2     
       będącym załącznikiem do SIWZ, 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu nr 3 

stanowiącym  załącznik do  siwz. 
3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności    
        gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności    



       gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,    
Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych, 
Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia innego dokumentu potwierdzającego skład Zarządu. 
 
4.    Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art.2 ustawy z dnia 29 sierpnia  
     1997r. Prawo bankowe lub rozporządzenie odpowiednich organów w sprawie utworzenia banku wydane  
     przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy prawo bankowe, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia  
     Wykonawcy 
 
5.   Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 
- Podmioty zobowiązane są do złoŜenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich    
  wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt  1,3,4 naleŜy złoŜyć przez kaŜdy podmiot. 
 
6.      JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
  1) Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 3  niniejszego działu  składają 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:  

 a) Ŝe nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument nie moŜe być wystawiony 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 b) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie moŜe być 
wystawiony wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 2)      Jeśli w kraju pochodzenia osoby, lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
1.6.1. Dokumenty, o których mowa w  dziale 1.6.  pkt. 3, 4  są składane w formie oryginału lub kserokopii  
poświadczonej za zgodność z oryginałem (na kaŜdej stronie dokumentu) przez wykonawcę. Poświadczenie 
powinno zawierać  adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby uprawnionej. 

1.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców.    

2)     Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować 
zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców.  

3)  Dokument pełnomocnictwa musi zostać złoŜony jako część oferty. Wymagany jest oryginał 
pełnomocnictwa. 

4)     W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym 
rozdziale, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących 
dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zamówienia. 

5)       W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia     
           publicznego będzie Ŝądał umowy regulującej współprace tych pomiotów, która powinna określać co    
           najmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem    
           realizację przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas    
           obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy niŜ okres obejmujący realizację zamówienia     
           oraz  zasady dokonywania rozliczeń. 
6)    Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem 



Wykonawców. Wobec powyŜszego w ofercie powinien być podany adres do korespondencji  
i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem. 

 
 
1.7. Jedna oferta  
KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako wykonawca składający ofertę wspólnie. 
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z 
udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 
 
1.8. Koszty udziału w przetargu. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŜeniem oferty. 
 
 
2. Dokumenty przetargowe 
 
2.1. Zawartość dokumentów przetargowych: 
I    Wytyczne dla wykonawców do sporządzenia oferty 
II   Wzory formularzy  
III  Wzór umowy  
IV  Załączniki 
 
 
 
2.2. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych 
2.2.1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów 
przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 6 
dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji 
jego źródła zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich 
uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe. 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest: Ryszard Mikołajów, pokój nr 204 (II 
piętro) w Urzędzie Gminy w  Lubrzy, tel/fax:. 077 4376266 wew 31,    
Godziny w których moŜna uzyskać informacje: 8:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.  
 
2.2.2. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie 
lub faksem.  KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
2.3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
2.3.1. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający moŜe modyfikować specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. 
 
2.3.2. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wszystkich uczestników 
postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe.  
 
2.3.3. W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas 
przygotowywania ich ofert, zamawiający przedłuŜy w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając 
zapisy art. 38 ust. 6 i 7 Pzp. 
 
3. Przygotowanie Ofert 
 
3.1. Język ofert 
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).  
 
3.2.     Dokumenty składane wraz z ofertą 



 
Wraz z ofertą  sporządzoną wg załączonego wzoru ( Formularz nr 1 ), wykonawcy  składają następujące 
dokumenty: 
a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  ( Formularz nr 2 ), 
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp ( Formularz nr 3 ), 
c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  określone w pkt. 1.6.  
 
3.3. Sposób obliczenia ceny oferty 
3.3.1 Cena oferty jest to łączna cena Ŝądana przez oferenta obejmująca łączne koszty związane z udzieleniem 
kredytu i jego obsługą: prowizja, odsetki, inne opłaty 

3.3.2. Cenę oferty naleŜy wyliczyć według zasad: 

1) Koszt odsetek naleŜy wyliczyć na podstawie danych zawartych w rozdziale 1.2  przy zastosowaniu stawki 
WIBOR 1M za miesiąc czerwiec 2008r. w wysokości 6,25% 

2) Koszt prowizji naleŜy wyliczyć mnoŜąc wysokość kredytu przez stopę procentową prowizji  
3) Koszt innych opłat naleŜy wykazać z podaniem ich tytułu i wysokości   
4) Oferta powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
 
3.4. Waluta oferty 
3.4.1. Cena całkowita zostanie podana przez wykonawcę w całości w walucie polskiej. 
 
3.5. Termin związania ofertą 
3.5.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp) 
 
3.5.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający 
moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Wykonawca moŜe odmówić spełnienia prośby bez straty wadium.  
 
3.6. Wadium 
Nie pobiera się wadium. 
 
3.7. Oferty wariantowe i oferty częściowe 
3.7.1. PrzedłoŜone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.  
 
3.7.2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania oferty częściowej. 
 
3.8. Informacja na temat umowy ramowej 
Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej. 
 
3.9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 
 
3.10. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji    
elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej. 
 
3.11. Forma i podpisanie oferty 
3.11.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, na który składa się oferta sporządzona zgodnie z 
załączonym wzorem oferty oraz załączniki. 
 



3.11.2. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana 
przez osobę lub osoby naleŜycie upowaŜnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których 
zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. JeŜeli oferta 
podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty winno być załączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
musi być przedstawione w formie oryginału. 

 
3.11.3. Oferta nie moŜe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych 
przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym 
przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące 
ofertę. 
 

3.11.4. W odniesieniu do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca informacje objęte tajemnicą 
jego przedsiębiorstwa oznaczy klauzulą TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ  
ZastrzeŜone informacje, winny stanowić oddzielną część składanej oferty.  Wykonawca nie moŜe zastrzec 
informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

 
4. Składanie ofert 
 
4.1. Oznaczenie ofert 
 
4.1.1. Oferta będzie zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2.1. i zewnętrznie opatrzona 
ostrzeŜeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniŜej godziną i datą otwarcia ofert oraz napisem:  

„Oferta przetargowa na: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie 
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r” 

 
4.1.2. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie moŜna było zapoznać się z jej treścią do czasu 
otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy. 
 
4.2. Termin składania ofert 
4.2.1. Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy  w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 
Lubrza, sekretariat – pok.209,   nie później niŜ o godzinie 11:00. w dniu  16 września 2008 r. 

 
4.2.2. Zamawiający moŜe przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 2.3.3. W tym 
przypadku wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców, uprzednio odnoszące się do 
wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert. 
 
4.3. Oferty złoŜone po terminie 
Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2., zostaną 
zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
4.4.  Zmiana lub wycofanie ofert 
4.4.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego 
przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2. 
 
4.4.2. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami 
punktu 4.1., a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
 
4.4.3. śadna oferta nie moŜe być zmieniona po terminie składania ofert. 
 
5. Otwarcie ofert i ich ocena 
 



5.1. Otwarcie ofert 
5.1.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 4.2. upływa termin ich złoŜenia. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia  16 września 2008 r., o godz. 11:30,  w Urzędzie Gminy w Lubrzy 
ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, sala 104. 
 
5.1.2. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŜone zgodnie z punktem 4.4.1. nie zostaną 
otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy. 
 
5.1.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
5.1.4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŜdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 
wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez zamawiającego 
podczas otwarcia. 
 
5.1.5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z punktem 5.1.4. oraz 
art. 96 Pzp. 
 
5.2. Jawność postępowania 
 
5.2.1. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące 
wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru 
najkorzystniejszej oferty). 
 
5.2.2. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli 
wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. 
 
5.3. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym  
5.3.1. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawca moŜe skontaktować się z zamawiającym, z 
zachowaniem zasady pisemności. 

 
5.3.2. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień, 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem 
pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złoŜonej oferty.  
 
 
5.4. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami 
5.4.1. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i 
określi czy kaŜda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.5.1., czy została ona prawidłowo 
podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. 
 
5.4.2. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje 
się za odrzuconą. 
 
5.4.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88 Pzp, 

lub błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny; 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 



 
5.5. Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych 
5.5.1. Oferty określone jako zgodne z wymaganiami zostaną przez zamawiającego sprawdzone pod względem 
błędów arytmetycznych. Błędy zostaną skorygowane przez zamawiającego  zgodnie z art. 88 Pzp. Zamawiający 
poprawi  oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
 
5.5.2. Kwota podana w ofercie zostanie przez zamawiającego poprawiona zgodnie z powyŜszą procedurą 
korekty błędów i uwaŜana będzie za wiąŜącą dla wykonawcy za jego zgodą. JeŜeli wykonawca nie akceptuje tak 
skorygowanej kwoty oferty, to jego oferta zostanie odrzucona. 
 
5.6. Waluta stosowana przy ocenie ofert 
Ceny ofertowe nie mogą być podane w walucie innej niŜ PLN.  
 
5.7. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 
5.7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 5.4. 
 
5.7.2. Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w 
punkcie 5.5.  
 
5.7.3. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, 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. 
 
5.7.4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru 
określonych w ogłoszeniu o przetargu: najniŜsza cena 

Oferta  posiadająca najniŜszą cenę zostanie uznana za  najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób: 

                                   cena oferowana  najniŜsza 

   C =     -----------------------------------   x 100     

                     cena badanej oferty  

  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

                                             
5.8. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy 
5.8.1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego 
wykonawcę, Ŝe jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a takŜe pozostałych oferentów o dokonanym 
wyborze.  
 
5.8.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia 
umowy. 
 
5.8.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niŜ po upływie 7 
dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez 
któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. Wzór umowy stanowi rozdział III do siwz. 
 

              5.8.4.Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są    
              Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia    
              jej  Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać: 
                               a)  wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

         b)  określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być zrealizowanie     
              zamówienia). 
         c)  określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem        



              umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji)  
d)  określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców    

                      wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
                 e)  wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków    
                      do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,  

  f) zapis mówiący, Ŝe Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizacje    
       zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zmówienia.    
 

5.9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
5.9.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
 
 
5.10. Środki ochrony prawnej 
KaŜdemu wykonawcy oraz innym osobom, jeŜeli ich  interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku   naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej w postaci: 

- protestu (DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180 ÷ 183 Pzp), 
- odwołania (DZIAŁ VI Rozdział 3 art. 184-193  Pzp), 
- skargi do sądu (DZIAŁ VI Rozdział 4 art. 194 ÷ 198 Pzp). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ II WZORY FORMULARZY  
FORMULARZ NR  1 

 

OFERTA  

 

 

 
Nazwa zadania : „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków 

nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r” 
 

 

 

Zamawiający: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza 

Ofertę przetargową składa: 

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………... 

(adres) 

 
1.  My niŜej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne: , zgodnie z warunkami dokumentacji 

przetargowej  za łączną cenę ofertową:  „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na 
finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r” 

         

………………………………………. PLN  

        słownie: …………………………………………………………………………………..... 

2. Oferowane warunki: 

1) Wysokość oprocentowania: WIBOR 1M – 6,25% + marŜa banku ………%  = ………% 

     Kwota oprocentowania: ………………………… PLN 

2) Wysokość prowizji od udzielonego kredytu: ………………% 

     Kwota prowizji: …………………………… PLN 

3) Wysokość innych opłat (tytuł): …………% 

     Kwota ……………………………………….PLN   

4) Cena łączna: …………………………………PLN 

 
3.   Zamówienie wykonamy w  terminie od 01.11.2008r. do 30.06.2013r. 

 

4.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 

 
5.   Oświadczamy, Ŝe akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do siwz 
 

6.     Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez      

         …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić). 

                                                              (nazwa lidera) 

Potwierdzamy, iŜ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

 



7.     Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne          

        w  rozumieniu art. 24 Pzp. 

 

8.     Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp i przedstawiamy    

        wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

 

9.     Informuję, iŜ   nie  powierzymy  do wykonania podwykonawcom Ŝadnej części niniejszego zamówienia1.  
      Informujemy, iŜ następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania  podwykonawcom 2: 

 

Lp. Nazwa części zamówienia 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 
 

       Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………….. 

UpowaŜniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data: ……………………………………… 
 

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: ..................................... 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: 

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

…………………………………………………. 

……………………………………………...... 

 (potwierdzone podpisami wykonawcy) 

 

 

 

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 
FORMULARZ NR  2 

 
 

                                                  Oświadczenie 
 

Oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych: Nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

      Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………….. 

UpowaŜniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data: ……………………………………… 
 

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: ..................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ NR  3 
 

 
                                                    Oświadczenie 

 
Oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
1. Posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

 

 

        Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………….. 

UpowaŜniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data: ……………………………………… 
 

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: ................................. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  ROZDZIAŁ III 

 
Wzór umowy 

 
Umowa  nr ……………/2008r. 

  
 

W  dniu ……………… w  Lubrzy   pomiędzy  Gminą  Lubrza  z  siedziba  48-231 Lubrza, ul. 
Wolności 73,   reprezentowana  przez: 

1. ……………………………………….. 
 

zwaną  dalej  Kredytobiorcą.  
a  Bankiem  …………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym  przez: 
 
1. …………………………………….. 
2. ……………………………………. 
zwanym  dalej  „Bankiem”;   
zostaje  zawarta  umowa  następującej  treści: 
 

§ 1 
1. W  wyniku  postępowania  o  zamówienie  publiczne  Bank  udziela  Kredytobiorcy  

kredytu w  kwocie 653000 PLN  (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych ). 
na okres od dnia ………………………………… do dnia ……………………………. 

 

2. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.  
 

3. Kredytobiorca oświadcza , Ŝe środki  z  kredytu  przeznaczone będą  na  finansowanie  
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w budŜecie gminy w 
2008r. na kwotę 653000zł. 

 

4. Postawienie  do  dyspozycji  kwoty  kredytu  nastąpi na wniosek Kredytobiorcy po  
ustanowieniu  przez  Kredytobiorcę  zabezpieczenia  w  formie  weksla  własnego  In 
blanco  oraz  złoŜenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 97 Prawo 
Bankowe.  

 

§ 2 

1. Bank  zobowiązuje  się  postawić  do  dyspozycji  Kredytobiorcy  na  rachunku    Nr  
……………………………………………. , kwotę wskazaną we wniosku w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 listopada 2008r.  

2. Prawne zabezpieczenie spłaty stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją 
wekslową. 

 

§ 3 



1.   Kredyt udzielony jest na okres od  postawienia kredytu do dyspozycji     

      Kredytobiorcy    do  30 września 2013r. 

2.  Kredytobiorca  zobowiązuje  się  wykorzystać  kwotę  udostępnioną  w  ramach 

     kredytu  wyłącznie  w  celu  finansowania  wydatków  określonych  w  § 1 ust. 3, do 

     dnia  31 grudnia 2008r. . 

3. Kredytobiorca  będzie  korzystał  z  udostępnianych  mu  kwot  kredytu  w  drodze  
realizacji  przez  Bank  poleceń  przelewu  w  cięŜar  rachunku 10114-3001-104-13 

 

§ 4 

1. Kwota  wykorzystanego  kredytu  jest  oprocentowana  w stosunku rocznym według    
      zmiennej stopy  procentowej . Stopa procentowa równa jest wysokości stawki    

      referencyjnej , powiększonej o marŜę banku.  

      Stawka referencyjna  stanowi  stawkę   WIBOR  1M  dla  depozytów       
      międzybankowych  wyliczonej  jako  średnia arytmetyczna  wszystkich  notowań  z   
      poprzedniego  miesiąca  w  stosunku  do  miesiąca  , za  który    
      naliczane  jest   oprocentowane .  
 
2.  MarŜa banku jest stała i  w  umownym okresie kredytowania wynosi …………%  
3. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się Ŝe, rok liczy 365 dni a miesiąc 

rzeczywistą ilość dni. 
 
4.  Ustala  się  12  miesięczny  okres  karencji  w  spłacie  kapitału . Spłata kapitału nastąpi  

kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 16 ratach: 
 
a)   raty  – po 40813 zł płatne do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, zaczynając od  
30 września 2009r. 
b)     ostatnia rata – 40805zł płatna do 30 czerwca 2013r. 

 
5. Odsetki  od  kredytu  wykorzystanego  płatne  są miesięcznie do ostatniego dnia kaŜdego 

miesiąca.  
6. Odsetki nie podlegają kapitalizacji 
 
7. Spłata  kredytu  w  kwotach  i  terminach określonych w § 4 ust 3 oraz odsetek przez 

Kredytobiorcę dokonana będzie w formie przelewu z rachunku bankowego gminy Lubrza 
nr  ………………………………………………….. na rachunek kredytowy Banku zwany  
Rachunkiem Obsługi Kredytu nr …………………………………. w walucie polskiej. 

 

§ 5 

Od  nie  spłaconego  w  terminie  zadłuŜenia  z  tytułu  kapitału  pobiera  się  odsetki  
naliczane według zmiennej stopy procentowej, które w dniu podpisania umowy wynoszą 
……. % w skali roku. 

 

§ 6 



Bank  naliczy  jednorazową  prowizję  od  przyznanego  kredytu  w  wysokości  …….. %  od  
kwoty  przyznanego  kredytu,  co  stanowi …………………………….. zł. 

Prowizja  jest  płatna  w  dniu  złoŜenia  wniosku na rachunek wskazany przez bank. 

 

§ 7 

 

1. Termin  spłaty  kredytu  i  odsetek  uwaŜa  się  za  zachowany  z  dniem  wpływu  na  
rachunek  kredytowy  środków  na  spłatę. Jeśli termin płatności odsetek lub rat 
kapitałowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek 
następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 

2. Bank  zaliczał  będzie  pobrane  kwoty  na  poczet  swoich  naleŜności w  następującej  
kolejności: 
a) koszty   
b) odsetki  za  opóźnienie  w  zapłacie, 
c) oprocentowanie   kredytu, 
d) raty  kredytu. 

 

§ 8 

1. Kredytobiorca   niezwłocznie  zawiadomi  Bank  o  kaŜdej  zmianie  rachunku  
bieŜącego. 

2. Koszty  związane  z  zabezpieczeniem kredytu  ponosi  Kredytobiorca. 
 

§ 9 

1. Bank  moŜe  wstrzymać  kredytowanie  lub  wypowiedzieć  całość  albo  część  
udzielonego  kredytu  przed  umownym  terminem  spłaty w  przypadku: 
a) wykorzystania  kredytu  na  inny  cel  niŜ  określony  w  § 1 ust. 3 niniejszej  

umowy, 
b) niewypełnienia  zobowiązania  wynikającego  z  § 10   umowy. 

2. Z  chwilą  wypowiedzenia  umowy  o  kredyt  następuje  wstrzymanie  wypłat                   
      z  rachunku  i  wyznaczenie  przez  bank  nowego  terminu  spłaty  zadłuŜenia. 

3. Okres  wypowiedzenia  umowy  kredytowej  wynosi  30  dni  od  daty  
wypowiedzenia. 

 

§ 10 

Kredytobiorca  zobowiązuje  się  wobec  banku  do: 

- dostarczania  okresowych  sprawozdań,  bilansów  i  planów  finansowych,  
umoŜliwiających  ocenę  jego  zdolności  do  terminowej  spłaty  kredytu  wraz  z  
naleŜnymi  odsetkami, 

- niezwłocznego  informowania  o  decyzjach  i  faktach    mających  wpływ  na  jego  
sytuację  prawną  i  finansową, 

 

§ 11 



W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  prawo 
zamówień publicznych ,  kodeksu  cywilnego  i  prawa bankowego. 

 

§ 12 

Zmiany  niniejszej umowy  do  swej  waŜności  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  
aneksu  podpisanego  przez  obie  strony.  

 

§ 13 

Sprawy  sporne  wynikające  z  niniejszej  ustawy,  rozstrzyga  sąd  właściwy  dla  miejsca  
zawarcia  umowy  . 

 

§ 14 

Umowa  zostaje  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  
kaŜdej  ze  stron. 

 

KREDYTOBIORCA:      BANK: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ IV 
Załączniki 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 


