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Załączniki do SIWZ

1

OZNACZENIE
ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________________________________________

Gmina Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo
NIP: 5821563244, REGON: 170747997; tel: 055 644 0300, fax: 055 644 0301
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OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem FIN.3226.3.AJ.2017
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
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3.1.

3.2.

3.3.

4

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH
ZOSTAŁO
ZAMIESZCZONE
OGŁOSZENIE
O
ZAMÓWIENIU
____________________________________________________________________________
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z
późn. zm.) oraz odpowiednie przywołane w SIWZ.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Biuletyn Zamówień Publicznych: Nr 597117-N-2017 z dnia 05-10-2017 r.
strona internetowa Zamawiającego - Biuletyn Informacji Publicznej: www.gminabraniewo.pl
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / CZĘŚCI - jeśli dopuszczone przez Zamawiającego

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: kredytu długoterminowego przeznaczonego na
pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2.780.000,00 zł.

CPV:
66.11.30.00-5 - Usługi udzielania kredytu
Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwość składania ofert częściowych.
4.2.

Informacje ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.870.000,00
zł, uruchamianego w 2 transzach, na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej na 5 dni
przed terminem uruchomienia każdej transzy kredytu:
- I transza: 25.10-15.11.2017 r. - 1.400.000,00 zł,
- II transza: 25.11-15.12.2017 r. – 1.380.000,00 zł,
Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia uruchomienia I transzy kredytu - do dnia 31.
12. 2022 r. Spłata kapitału w 20 ratach - zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w
Załączniku nr 1 do SIWZ, po okresie karencji wynoszącym 5 m-ce - licząc od dnia
uruchomienia I transzy kredytu. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec
każdego miesiąca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
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TERMIN
WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
___________________________________________________________________________

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2022 r.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA
TYCH
WARUNKÓW
ORAZ
PODSTAWY
WYKLUCZENIA
____________________________________________________________________________
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7.1.
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O udzielenie zamówienia ubiegać sie mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a tym samym muszą:
1) posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
objętej niniejszym postępowaniem.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca musi udokumentować prawo do wykonywania
działalności bankowej, wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe.
2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
3) posiadać zdolność techniczną lub zawodową:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków udziału określonych w ppkt 6.1. zostanie dokonana poprzez
analizę oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 7 SIWZ, złożonych w trybie tam
opisanym.
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 lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
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.
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 bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23
Ustawy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 Ustawy.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców
powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty - na etapie składania ofert:
1) Wypełniony formularz ofertowy. Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór stanowi Załącznik nr
3 do SIWZ.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór stanowi Załącznik nr 4
do SIWZ.
4) Dokument w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii) - jeżeli

dotyczy.
7.2.

7.3.

7.4.

Na kolejnych etapach postępowania - na wezwanie Zamawiającego (w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału) Wykonawca powinien złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o prawie do wykonywania działalności bankowej, wynikające
z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe
2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wzór
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
Na kolejnych etapach postępowania - na wezwanie Zamawiającego (w celu
wykazania, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy) Wykonawca powinien
złożyć:
1) Odpis 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie
należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie BIP Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć - na kolejnych etapach postępowania i
na wezwanie Zamawiającego:
1) Zaakceptowane „Istotne postanowienia umowy". Wzór stanowi Załącznik nr 7 do

SIWZ

7.5.
7.6.
7.7.
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8.2.

8.3.

8.4.

2) Umowę konsorcjum - jeżeli dotyczy
Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW
__________________________________________________________________________
Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwrócona" na postawie
art. 24aa Ustawy. W związku z tym 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 uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych
dokumentów podmiotowych w odniesieniu do Wykonawcy którego oferta jest
najkorzystniejsza.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których
mowa w pkt 7.1. 2-3). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, 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.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
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, 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.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, 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).

PODWYKONAWCY
___________________________________________________________________________
Zakres zamówienia zastrzeżony do wykonania przez Wykonawcę - nie dotyczy.
Zakres zamówienia, który Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom - nie dotyczy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę zakresu zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcy.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY
UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy.
10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną.
10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.
10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
10.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
10.6. 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.
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10.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.6, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 10.6.
10.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ
www.gminabraniewo.pl
10.10.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ www.gminabraniewo.pl
10.11.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 przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.
10.12.Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o
przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – FIN.3226.3.AJ.2017
10.13.SIWZ została opublikowana na stronie: www.gminabraniewo.pl oraz można ją także
odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500
Braniewo, sekretariat Urzędu Gminy, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
10.14.Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Agnieszka Jodko - Skarbnik
tel. 55 644 0307 fax: 55 644 0301, e-mail: skarbnik@gminabraniewo.pl
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WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WADIUM
___________________________________________________________________________
Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu.

12

TERMIN
ZWIĄZANIA
OFERTĄ
___________________________________________________________________________
12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert, licząc od dnia
składania ofert włącznie
12.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko
raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
12.5. 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
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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OPIS
SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA
OFERT
___________________________________________________________________________

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2.
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. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
13.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
13.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
13.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia)
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.
13.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
13.9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć Podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm Podwykonawców.
13.10.Do oferty w dniu składania ofert Wykonawca załącza oświadczenia i dokumenty o których
mowa w pkt 7.1 SIWZ:
13.11. Wykonawca zamieszcza ofertę kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:
Urząd Gminy Braniewo
Ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo

Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań – 2.780.000,00 zł
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: FIN.3226.3.AJ.2017

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
13-10-2017 r. godz. 11:30
13.12.Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
13.13.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 13.11 oraz
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
13.14.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
13.15. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony
do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
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przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa
oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13.16.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez jej otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1.

14.2.
14.3.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy Braniewo, ul.
Moniuszki 5, 14-500 Braniewo , sekretariat - pok. nr 8 , w terminie do dnia 13-102017 r., godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500
Braniewo, sala konferencyjna dnia 13-10-2017 roku, godz. 11:30.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy

Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, sala konferencyjna.
14.4.
14.5.

14.6.

14.7.
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie BIP informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w ofertach.
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

15.1.
15.2.
15.3.

15.4.
15.5.

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ.
Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy
związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu
obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
16.1.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena

0,60

2

Zmiana harmonogramu spłaty

0,20

3

Prowizja od kredytu

0,20

16.2.

Ocenie w oparciu o w/w kryteria oceny ofert, poddane zostaną wyłącznie oferty niepodlegające

odrzuceniu. Opis kryteriów:
1)

„Cena oferty” – maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena” otrzyma oferta z najniższą ceną.
Liczba punktów przyznania ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
C=(CON ÷ COB) x 0,60 (max. liczba pkt w ocenianej pozycji -0,60)
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych w ofercie w kryterium „cena”
CON – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2)

„Zmiana harmonogramu spłaty” – maksymalną liczbę punktów w kryterium „zmiana
harmonogramu spłaty” otrzyma oferta z zaproponowaną min. 3-krotną możliwością bezpłatnej
zmiany harmonogramu spłaty kredytu. Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie
przyznana w następujący sposób:

Liczba
bezpłatnych
harmonogramu spłaty kredytu

zmian

Ilość punktów (H) przyznana badanej ofercie w kryterium
„zmiana harmonogramu spłaty”

3 bezpłatne zmiany i więcej

0,20

2 bezpłatne zmiany

0,10

1 bezpłatna zmiana

0,05

Brak bezpłatnych zmian

0,00

(Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 0,20 )
3)

„Prowizja od kredytu" - maksymalną liczbę punktów w kryterium „prowizja od kredytu" otrzyma
oferta z najniższą prowizją. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „prowizja od kredytu"
zostanie określona zgodnie ze wzorem:

P = [(PMAX - PBAD) * (PMAX - PMIN)] x 0,20 (max. liczba pkt w ocenianej pozycji – 0,20)
Gdzie:
P - liczba punktów przyznanych w ofercie w kryterium „prowizja od kredytu"
PMAX najwyższa zaoferowana prowizja spośród
wszystkich ofert nie
podlegających
odrzuceniu
PMIN najniższa zaoferowana prowizja, spośród
wszystkich ofert nie
podlegających
odrzuceniu
PBAD - prowizja zaoferowana w ofercie badanej
16.3.

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w
kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

K=C+H+P
Gdzie:
C - liczba pkt przyznana ofercie w kryterium „cena"
H - liczba pkt przyznana ofercie w kryterium „zmiana harmonogramu spłaty"
P - liczba pkt przyznana ofercie w kryterium „prowizja od kredytu"
K - łączna liczba pkt uzyskana w kryteriach
Oferta Wykonawcy która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta
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16.4.

16.5.

najkorzystniejsza, a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego
zamówienia. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników
do dwóch miejsc po przecinku.
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 pkt. 16.5 SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
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.

17 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
17.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 Ustawy.
17.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i 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,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) unieważnieniu postępowania,
17.4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz
unieważnieniu postępowania.
17.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
17.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
17.7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.
17.8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 17.7 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym
postępowaniu.

19

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ.
19.2. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania

nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oprócz wypadków
wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
4)
Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 3 umowy.
19.3. Dodatkowo strony ustalają, że:
1)
dopuszcza się wcześniejsze spłaty kredytu lub raty kredytu,
2) okres naliczenia odsetek od kredytu będzie wprost proporcjonalny do rzeczywistego czasu
kredytowania,
3) dopuszcza się przesunięcia spłaty kredytu lub rat kredytu przy uprzednim pisemnym
informowaniu Wykonawcy i uzyskaniu zgody,
4)
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu,
5)
w/w czynności i operacje nie będą obciążane dodatkowymi opłatami bankowymi.
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INNE INFORMACJE

20.1.

20.2.
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Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert częściowych,
- składania ofert wariantowych,
- zawarcia umowy ramowej,
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy ustawy Pzp).
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podst. art. 25 a ust. 1)

Załącznik Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
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Załącznik Nr 5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik Nr 6

Informacja o braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej/ Usta
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
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SIWZ

ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp
Załącznik Nr 7

Istotne postanowienia umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L. dz.: FIN.3226.3.AJ.2017
Przedmiotem zamówienia jest: Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz
spłatę wcześniejszych zobowiązań – 2.780.000,00 zł
Warunki Zamawiającego dotyczące zaciągnięcia kredytu:
1) Kwota kredytu: 2.780.000,00 zł.
2) Uruchomienie kredytu nastąpi w 2 transzach, na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej na
5 dni przed terminem uruchomienia transzy. I transza w wysokości 1.400.000,00 zł. w terminie
25.10-15.11. 2017 r., II transza w wysokości 1.380.000,00 zł. w terminie 25.11-15.12. 2017 r.
3) Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia uruchomienia I transzy kredytu - do dnia 31. 12. 2022 r.
4) Spłata odsetek bez okresu karencji.
5) Spłata kapitału po okresie karencji wynoszącym 5 m-ce - licząc od dnia uruchomienia I transzy kredytu.
6) Spłata kapitału nastąpi w 20 ratach. W przypadku, gdy termin spłaty przypadnie w dzień wolny od
pracy - w ostatnim dniu roboczym okresu rozliczeniowego, wg następującego harmonogramu:
Liczba

Termin płatności

Zadłużenie

Rata kapitałowa

Odsetki

Ilość dni odsetkowych*

rat
-

15.11.2017

1.400.000,00

-

-

15.12.2017

2.780.000,00

-

-

1

31.03.2018

2.641.000,00

139 000,00

167

2

30.06.2018

2.502.000,00

139 000,00

91

3

30.09.2018

2.363.000,00

139 000,00

91

4

31.12.2018

2.224.000,00

139 000,00

94

5

31.03.2019

2.085.000,00

139 000,00

88

6

30.06.2019

1.946.000,00

139 000,00

91

7

30.09.2019

1.807.000,00

139 000,00

94

8

31.12.2019

1.668.000,00

139 000,00

92

9

31.03.2020

1.529.000,00

139 000,00

91

10

30.06.2020

1.390.000,00

139 000,00

91

11

30.09.2020

1.251.000,00

139 000,00

92

12

31.12.2020

1.112.000,00

139 000,00

92

13

31.03.2021

973.000,00

139 000,00

90

14

30.06.2021

834.000,00

139 000,00

91

15

30.09.2021

695.000,00

139 000,00

92

16

31.12.2021

556.000,00

139 000,00

92

17

31.03.2022

417.000,00

139 000,00

90

18

30.06.2022

278.000,00

139 000,00

91

19

30.09.2022

139.000,00

139 000,00

92

20

31.12.2022

0,00

139 000,00

91

Razem

2.780.000,00

3821
Prowizja
Razem


*
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Ilość dni odsetkowych w odniesieniu do spłat rat kapitałowych

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)

Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, a w przypadku, gdy
termin spłaty przypadnie w dzień wolny od pracy - spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po
tym dniu (z wyjątkiem spłat przypadających na koniec każdego roku kalendarzowego, które muszą
zostać zrealizowane najpóźniej w ostatnim dniu każdego roku), przy czym:
•
pierwszy okres odsetkowy liczony jest od dnia uruchomienia I transzy kredytu i kończy się w
dniu 31. 01. 2018 r.
•
kolejne miesięczne okresy odsetkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego
okresu odsetkowego,
•
ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
Zamawiający będzie powiadamiany o wysokości odsetek przypadających do spłaty na 5 dni przed
datą jej płatności.
Warunki realizacji zamówienia: płatność odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg 3miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Marża Wykonawcy nie może ulec
zmianie przez cały okres trwania umowy.
W przypadku obowiązku zapłaty prowizji Wykonawcy, będzie ona wypłacana proporcjonalnie do
wielkości wykorzystanego kredytu. Prowizja zostanie zapłacona z dołu - po uruchomieniu kolejnych
transz kredytu.
Odsetki od udzielonego kredytu, ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt 9
oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych
dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz
wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości
kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku
przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości oraz
renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych
kosztów związanych z wcześniejszą spłatą.
Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco i deklarację wekslową.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia
dokonywane będą w walucie polskiej.

UWAGA !
Dla celów oceny ofert i ich porównywalności oraz do wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty
należy przyjąć:
- hipotetyczny WIBOR 3M w wysokości 1,73 %>,
- wykorzystanie kredytu w pełnej wysokości zgodnie z harmonogramem,
- prowizja płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu,

ZAŁĄCZNIK NR 2:

FORMULARZ OFERTOWY

Pieczęć wykonawcy

L.dz.

FIN.3226.3.AJ.2017

Gminy Braniewo

Ul. Moniuszki 5,
14-500 Braniewo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania p. n.:

„Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.780.000,00 zł "
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena brutto:....................................zł (słownie:..................................................................
................................................................................................................................... zł)
(wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Na powyższą cenę składa się:

Marża banku:................%
(wyrażona w %>, dodawana do bazy oprocentowania, czyli WIBOR 3M, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego)

Jednorazowa prowizja banku.....................%
(wyrażona w %, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego)

Liczba bezpłatnych zmian harmonogramu spłaty kredytu...................

1.
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Oświadczamy, że:
1)
zadeklarowana wyżej cena łączna brutto, zawiera wszelkie koszty niezbędne do
wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ,
2)
zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ i nie wnoszę(simy) do niej zastrzeżeń oraz
zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz
do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
3)
uważam(y) się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu do składania ofert wraz z tym dniem,
4)
akceptuję(emy) treść SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności „Istotne
postanowienia umowy" stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ i w razie wybrania mojej
(naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy na warunkach w nich
zawartych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

5)
6)

a)
b)

c)

Potwierdzam(y), iż nie uczestniczę(ymy) w innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
składam(y) ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum

zarządzanego przez.......................................................................................... )*
7)
oświadczam(y), że:
zamówienie zrealizuję(emy) samodzielnie*.
z udziałem Podwykonawców — w zakresie (podać zakres zamówienia powierzony Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców)*:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
korzystając z zasobów innych podmiotów - w zakresie (podać zakres zamówienia realizowany przez podmioty udostępniające
zasoby na zasadach określonych w art. 22a ust. 4)*:

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

8)
9)

wszystkie złożone oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
w przypadku, gdy moja (nasza) oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
zobowiązuję(emy) się do przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów
niezbędnych do zbadania, czy nie podlegam(y) wykluczeniu oraz czy spełniam(y)
warunki udziału w postępowaniu - zgodne z art. 24aa ustawy Pzp,
10) Oświadczam(y), że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów
zamieszczonych
w
dokumentacji
ofertowej
na
stronach
nr
..........................................................................................................................
2.

Oferta została złożona na............stronach.

3.

Do oferty dołączono następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)

Nazwa i adres WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................
ul................................................................................
Kod, miejscowość:.........................................................
Województwo:...............................................................
NIP: .....................................................
REGON: ................................................
Nr KRS/CEIDG: ......................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.............................................................................................., nr tel.:................................
Nr faksu:.........................................
e-mail:...........................................

..........................., dn...........................r.
(Miejscowość)

(Data)

(Podpis osób uprawnionych do
składania świadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka /
pieczątki)
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ZAŁĄCZNIK NR 3: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (na podst. art. 25 a ust. 1)

L. dz.: FIN.3226.3.AJ.2017

Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn....................................................................................

(nazwa postępowania),

................................................................. (oznaczenie zamawiającego),

prowadzonego przez

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ............................................................................................................................................
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

........................ (miejscowość),

dnia .......................... r.

(podpis)

(wskazać do kument i

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w.....................................................................
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą jednostkę

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów:.................................................................................................
................................................................................................................................................ ,
w następującym zakresie:............................................................................................................
........................................................................................................................................... (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

........................ (miejs cowość), dnia

.................... r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................ (miejs cowość), dnia

.................... r.

(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 4: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA (na podst. art. 25a ust. 1)

L. dz.: FIN.3226.3.AJ.2017

Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) reprezentowany

przez:

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn...........................................................................
..........................

(oznaczenie zamawiającego),

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
..................

(miejscowość),

dnia ................ r.
(podpis)

na

podstawie

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art............... ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt

13-14,16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………….

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

(miejscowość),

dnia ...................... r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:

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

nazwę/ firmę, adres, a także w zal eżności od podmiotu: NI P/ PESEL, KRS/CB DG)

(podać pełną

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia.

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

(miejscowość),

dnia ...................... r.
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zal eżności od
podmiotu:

NiP/PESEL,

KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.

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

(miejscowość),

dnia ...................... r.

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................ (mi ejscowość),

dnia ...................... r.

(podpi s)

ZAŁĄCZNIK NR 5: ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Pieczęć Wykonawcy

L.dz. FIN.3226.3.AJ.2017
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

Adres/siedziba podmiotu

Nr telefonu/faksu

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy:
...................................................................z

siedzibą

...................................................................,
przy ul......................................niezbędnych zasobów w zakresie*:
1.
2.
3.

zdolności technicznych lub zawodowych
sytuacji finansowej lub ekonomicznej
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych mu do dyspozycji zasobów zobowiązujemy
się do*:
1.

udostępnienia następujących zdolności technicznych:
1)
.................................................
2)
.................................................
3)
.................................................
oraz/lub następujących zdolności zawodowych:
1)
.................................................
2)
.................................................
3)
.................................................

2.

zabezpieczenia zdolności finansowych - na potwierdzenie których mogę/możemy przedstawić na
wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1)
.................................................
2)
.................................................
3)
.................................................

3.

realizacji następującego zakresu robót budowlanych lub usług - będących przedmiotem zamówienia,
do którego się zobowiązuję(emy) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę wa runków udziału w
postępowaniu:
1)
.................................................
2)
.................................................
3)
.................................................

*niepotrzebne skreślić

...............................,dnia........................
(miejscowość)

(data)

(podpis i pieczęć osoby/osób reprezentującej podmiot udostępniający)
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ZAŁĄCZNIK NR 6: INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ / LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ

Pieczęć Wykonawcy

L.dz. FIN.3226.3.AJ.2017
dla zamówienia publicznego p.n.: Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w

2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.780.000,00 zł
L.p.

Pełna nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nr telefonu i
faksu

1
2

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017
roku - 670.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, informujemy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Pzp, że:
1) Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331 z późn. zm.)*
2) Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*:
L.p.

Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy
kapitałowej

Adres podmiotu wchodzącego w skład grupy
kapitałowej

* niepotrzebne skres/ić

UWAGA! W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelkę.

........................, ……………..dnia............r.
(MiejscowoSć)

(Data)

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

1

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia /ub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno

ZAŁĄCZNIK NR 7: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

L. dz.FIN.3226.3.AJ.2017
Zawarta dnia...........r. w Urzędzie Gminy w Braniewie, z siedzibą w 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5,
pomiędzy Gminą Braniewo, NIP: 5821563244, REGON: 170747997, zwaną w dalszej części
umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Tomasza Sielickiego – Wójta Gminy Braniewo,
przy kontrasygnacie

Agnieszki Jodko – Skarbnik
a
NIP: ........., REGON: .........., KRS: ..........
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, FIN.3226.3.AJ.2017 z dnia 05.10.2017 r.
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1.

Wykonawca udziela kredytu długoterminowego Zamawiającemu w kwocie 2.780.000,00 zł
(słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tys ięcy zł 00/100 g), który Zamawiający w całości
przeznaczy na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
– 2.780.000,00 zł .

1.

Okres realizacji zamówienia określa się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji
Zamawiającego do dnia 31. 12. 2022 r., tj. do dnia, kiedy Zamawiający zobowiązany jest
spłacić Wykonawcy całość kredytu wraz z odsetkami i świadczeniami ubocznymi
pozostającymi w związku z udzieleniem kredytu.
Wykonawca stawia kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości 2.780.000,00 zł w
terminie od 25. 10. 2017 r. do 15. 12. 2017 r.;
I transza: w terminie 25.10-15.11.2017 r. - w wysokości 1.400.000,00 zł
II transza: w terminie 25.11-15.12.2017 r. - w wysokości 1.380.000,00 zł
Kredyt będzie ewidencjonowany na rachunku kredytowym nr.........................................
Postawione do dyspozycji Zamawiającego środki określone w ust. 2 zostaną uruchomione po
dokonaniu zabezpieczenia kredytu stosownie do postanowień § 8 umowy.

§2

2.

3.

§3
1.

Wykorzystanie
kredytu
częściowe
następować
będzie
na
podstawie
Zamawiającego, bądź osoby upoważnionej, za pośrednictwem rachunku nr

2.

Spłata
kredytu
następować
będzie
na
rachunek
........................................................................................................................................
Ustala się okres karencji w spłacie kredytu wynoszący 5 m-ce - licząc od dnia
uruchomienia I transzy.
Zamawiający zobowiązuje się spłacić wykorzystany kredyt w 20 ratach kapitałowych,
począwszy od dnia upływu karencji do dnia 31. 12. 2022 r. wg następującego
harmonogramu:
Rok 2018
- 4x 139.000,00 zł = 556.000,00 zł
Rok 2019
- 4x 139.000,00 zł = 556.000,00 zł
Rok 2020
- 4x 139.000,00 zł = 556.000,00 zł
Rok 2021
- 4x 139.000,00 zł = 556.000,00 zł

3.
4.
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dyspozycji

Rok 2022

- 4x 139.000,00 zł = 556.000,00 zł

5.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, strony niniejszej umowy ustalą wspólnie
harmonogram spłat, uwzględniający niepełne wykorzystanie kredytu - bez ponoszenia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
6. Zamawiający uprawniony jest do dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu pod
warunkiem dostarczenia do Banku, najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą zapłaty,
zawiadomienia Banku zawierającego datę i kwotę spłaty.
7. Bank gwarantuje przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości Kredytu bez obciążenia
Kredytobiorcy dodatkowymi kosztami.
8. Spłata rat kapitałowych następuje na koniec każdego kwartału, a w przypadku, gdy termin
spłaty przypadnie w dzień wolny od pracy - w ostatnim dniu roboczym kwartału.
9. Za datę spłaty kredytu/odsetek rozumie się datę wpływu środków na Rachunek Obsługi Kredytu
wskazany w § 2 ust. 2.
10. W przypadku, gdy termin spłaty odsetek, prowizji upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy,
albo w dniu niebędącym dniem roboczym, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata
nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (z wyjątkiem spłat przypadających na
koniec każdego roku kalendarzowego, które muszą zostać zrealizowane najpóźniej w ostatnim
dniu każdego roku).

Prawa i obowiązki stron
§4
1.
2.

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia całości lub części
kredytu i żądania jego spłaty w terminie określonym w oświadczeniu o wypowiedzeniu,
Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadkach:
a) utraty zdolności kredytowej,
b) zagrożenia terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami lub nieterminowego regulowania
należności względem Wykonawcy,
c) wykorzystania kredytu lub jego transzy niezgodnie z przeznaczeniem,
d) nieudokumentowania sposobu wykorzystania kredytu lub jego transzy,
e) nie spełnienia warunków określonych w § 6 Umowy lub nie wywiązanie się z zobowiązań
wymienionych w § 8 Umowy,
f) stwierdzenia, że przedłożone przez Kredytobiorcę dokumenty charakteryzujące sytuację
ekonomiczno - finansową Kredytobiorcy nie odpowiadają stanowi faktycznemu lub są
nieprawdziwe albo sfałszowane,
g) wszczęcia egzekucji przeciwko Kredytobiorcy przez innych wierzycieli.

§5
Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) wykorzystania kredytu zgodnie z celem wymienionym w umowie,
2) przedłożenia w momencie składania wniosku o kredyt, na żądanie Wykonawcy, dokumentów
stwierdzających celowość wykorzystania kredytu, jego części lub transz, sprawozdań
finansowych bieżących i rocznych sporządzanych na wzorach GUS, w tym również
zweryfikowanych bilansów oraz decyzji i uchwał dotyczących podziału wyniku finansowego
lub innych informacji charakteryzujących sytuacje finansową Zamawiającego,
3) przedłożenia, w momencie składania wniosku o kredyt, na żądanie Wykonawcy,
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z podatkami i składkami,
4) niezwłocznego informowania Banku o zmianie siedziby Kredytobiorcy.
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Wynagrodzenie
§6
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Od kwoty wykorzystanego Kredytu Bank nalicza odsetki w stosunku rocznym, według zmiennej
stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o
marżę banku.
Stawkę referencyjną stanowi stawka Warsaw Interbank Offered Rate zwana dalej WIBOR.
Oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o stopę procentową dla międzybankowych depozytów
trzymiesięcznych WIBOR 3M, według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresu
odsetkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczone i spłacone. W przypadku, gdy w
danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR, obowiązuje WIBOR z dnia poprzedzającego, w
którym było ostatnie notowanie.
Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania i wynosi…… %.
Oprocentowanie kredytu wyrażone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, zwanych
okresami odsetkowymi,
Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne w następnym dniu po zakończeniu każdego okresu
odsetkowego, przy czym:
1) pierwszy okres odsetkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się
w dniu 31. 01. 2018 r.
2) kolejne okresy odsetkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu
odsetkowego i kończą się odpowiednio ostatniego dnia każdego miesiąca.
3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
Bank na początku każdego okresu odsetkowego, o którym mowa w ust. 6, poinformuje pisemnie
o wysokości stopy oprocentowania kredytu, która będzie stosowana w danym okresie
obrachunkowym. Zmiana stopy procentowej kredytu nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.
Bank na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego, o którym mowa w ust. 6, poinformuje
Zamawiającego o kwocie odsetek przypadającej do zapłaty za dany okres odsetkowy.
W każdym okresie odsetkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa
oprocentowania kredytu jest stała.
Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku
do actual 365/366 dni w roku.
Przy spłacie odsetek postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio.
W przypadku zaprzestania ustalania stawki WIBOR strony niniejszej umowy podejmą negocjacje
w celu określenia parametru, w oparciu, o który ustalane będzie oprocentowanie kredytu.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia 31.

12. 2022 r.
14. Bank pobierze prowizję za udzielenie kredytu w wysokości…… % liczoną od kwoty transzy
uruchamianego kredytu.
15. Prowizja będzie pobierana proporcjonalnie do kwoty uruchamianego kredytu, najpóźniej w
następnym dniu po każdej wypłacie kredytu.
16. Wysokość prowizji nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

§7
Od kredytu lub chociażby rat kredytu niespłaconych w terminach określonych w Umowie albo
w oświadczeniu Wykonawcy o wypowiedzeniu kredytu, Wykonawca pobierał będzie odsetki według
stopy procentowej przewidzianej w Regulaminie Kredytowania dla kredytów niespłaconych w terminie
i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności, obowiązującej w okresie spłat kredytu.
Regulamin kredytowania stanowi integralną część niniejszej umowy.

§8
Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami pozostającymi w związku z udzieleniem
kredytu stanowi weksel in blanco.

§9
Niezwłocznie po upływie terminów płatności określonych w umowie i oświadczeniu o
wypowiedzeniu kredytu, Wykonawca będzie podejmował czynności windykacyjne w odniesieniu do
niespłaconych należności pozostających w związku z udzielonym Zamawiającemu kredytem. Koszty
związane z windykacją należności ponosi Kredytobiorca.

Zmiana/odstąpienie od umowy
§ 10
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy musza być zgodne z art. 144 Prawa zamówień publicznych.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, na
piśmie za zgodą stron pod rygorem nieważności.
Zmiana warunków Umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, z wyjątkiem
zmiany oprocentowania kredytu.
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco
naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 144 Prawa zamówień
publicznych.
Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności, o
których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11
1.

2.

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
4) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 3 umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
Dodatkowo strony ustalają, że:
1) dopuszcza się wcześniejsze spłaty kredytu lub raty kredytu,
2) okres naliczenia odsetek od kredytu będzie wprost proporcjonalny do rzeczywistego czasu
kredytowania,
3) dopuszcza się przesunięcia spłaty kredytu lub rat kredytu przy uprzednim pisemnym
informowaniu Wykonawcy i uzyskaniu zgody,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu,
5) w/w czynności i operacje nie będą obciążane dodatkowymi opłatami bankowymi.

Postanowienia Końcowe
§ 13
Wszelkie oświadczenia Banku i inne pisma odnoszą skutek prawny w nich określony, o ile
wysyłane będą przez Bank listem poleconym na adres wymieniony w Umowie, chyba, że
Zamawiający zgodnie z postanowieniami Umowy zawiadomi Bank o zmianie adresu.
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§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa
zamówień publicznych, w szczególności Działu IV (art. 139-151), ustawa - Prawo bankowe i
Kodeks cywilny oraz Regulamin udzielania kredytów obowiązujący w Banku, z którego treścią
Kredytobiorca zapoznał się przed podpisaniem umowy.

§ 15

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 16
Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA

WYKONAWCA

