Zatwierdzam

.................................................
(podpis)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
1.144.871.00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Kozłowo’’.

znak postępowania RGT.ZP.271.3.2019

I. ZAMAWIAJĄCY.
Zamawiającym jest:
Gmina Kozłowo
13-124 Kozłowo
ul. Mazurska 3
NIP 745 11 35 272
Regon 510742994
Tel. (89) 625-08-33
Fax. (89) 626-75-02
e-mail: gmina@kozlowo.pl
strona internetowa:www.kozlowo.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami
wykonawczymi.
2.Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia,
należy przez to rozumieć ustawę z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
3.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej
30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
4.Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie
art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające
z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie
wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Realizacja niniejszego
zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest brak czynności
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
III.OZNACZENIE POSTĘPOWANIA.
Postępowanie jest oznaczone numerem RGT.ZP.271.3.2019
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na to
oznaczenie.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: www.bip.kozlowo.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
1.144.871.00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Kozłowo.
1.2.Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 11 lat bez uwzględniania okresu karencji.
1.3.Okres karencji spłaty kapitału wynosi 1 rok od dnia zawarcia umowy.
1.4.Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego
w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2019 r.
1.5. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:
I transza w wysokości 300 000,00 zł do dnia 30 września 2019,
II transza w wysokości 300 000,00- zł do dnia 30 października 2019,
III transza w wysokości 544 871,00- zł do dnia 10 grudnia 2019,
1.6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w/w harmonogramu określonego w
pkt.1.5 w okresie kredytowania bez prowizji i opłat bankowych. Jednocześnie
Zamawiający przewiduje możliwość nie wykorzystania całości przewidywanej kwoty
kredytu.
1.7.Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie ( dyspozycje wypłaty)
Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez bank informacji od
Zamawiającego na konto bankowe wskazane w dyspozycji wypłaty.
1.8.Wykorzystanie kredytu będzie następować bez prowizji i opłat.
1.9.Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego
części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o
zamiarze dokonania takiej spłaty.
1.10.Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
1.11.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
1.12.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży zaproponowanej
przez Wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3M.Wysokość marży będzie stała w
całym okresie obowiązywania umowy. Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu
kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana
wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres.
1.13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
1.14. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Przy
naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych,
natomiast rok 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.

1.15. Odsetki należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego
udzielenia. Naliczenia odsetek dokonuje się w ostatnim dniu każdego miesiąca. Odsetki
spłacane są w okresach miesięcznych. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie 14
dni od daty otrzymania noty obciążeniowej o wysokości naliczonych odsetek.
1.16. Za spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek
kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany ustawowo
wolny od pracy, spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po
dniu ustawowo wolnym od pracy.
1.17. Odsetki spłacane będą bez okresu karencji w okresach miesięcznych.
1.18. Wartość wszystkich prowizji i opłat od udzielonego kredytu wyniesie „0%”.
1.19.Spłata kredytu w ratach od 30.09.2020 do 31.12.2030 r. z karencją 12 miesięcy w
następujących terminach:
- 1 rata w wysokości 10.000,00 zł w dniu 30.09.2020 r.
- 1 rata w wysokości 10.000,00 zł w dniu 30.06.2021 r.
- 2 raty w wysokości po 10.000,00 zł, każda, płatna w okresach od dnia 31.03.2022
30.06.2022 r.
- 3 raty w wysokości po 10.000,00 zł, każda, płatna w okresach od dnia 31.03.2023
30.09.2023 r.
- 4 raty w wysokości po 15.000,00 zł, każda, płatna w okresach od dnia 31.03.2024
31.12.2024 r.
- 4 raty w wysokości po 17.500,00 zł, każda, płatna w okresach od dnia 31.03.2025
31.12.2025 r.
- 4 raty w wysokości po 43.000,00 zł, każda, płatna w okresach od dnia 31.03.2026
31.12.2026 r.
- 3 raty w wysokości po 43.000,00 zł, każda, płatna w okresach od dnia 31.03.2027
30.09.2027 r.
- 1 rata w wysokości po 43.871,00 zł, każda, płatna w okresie do dnia 31.12.2027r.
- 12 rat w wysokości po 50.000,00 zł, każda, płatna w okresach od dnia 31.03.2028
31.12.2030 r.
1.20. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania w ofercie tej części zamówienia.
2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66.11.30.00 -5 Usługi udzielania kredytu
3. Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

r. do dnia
r. do dnia
r. do dnia
r. do dnia
r. do dnia
r. do dnia

r. do dnia

V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala w sposób
następujący :
Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego
w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2019r
Ostateczny termin trwania zamówienia ustala się do dnia 31.12.2030r.
VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych
przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo
Bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z póżn. zm.), a w przypadku określonym
w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w
art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy
podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego
rozporządzenie o utworzeniu banku. Wykonawca składa oświadczenie o
spełnieniu warunku.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca składa oświadczenie o
spełnieniu warunku, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2.3) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca składa oświadczenie o
spełnieniu warunku, że posiada zdolności techniczne i zawodowe zapewniające
wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie.
2. 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.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2:
1) 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,
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 i 4

4.

5.

1)
2)
3)

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego
dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

B) Podstawy wykluczenia z postępowania
1.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na
podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 246 z
póżn. zm. lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 poz. 498)
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 (ustawy Pzp), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

5.
6.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

C) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ( składają wszyscy wykonawcy)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, a
w przypadku osób fizycznych zał. nr 2 i 4 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 lub 2 i 4 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia ( zał. nr 5 do SIWZ),
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe
oświadczenie składa się w formie oryginału.

D) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego (składa tylko wykonawca którego oferta zostanie wstępnie
najwyżej oceniona).
1) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo
Bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187z póżn. zm.), a w przypadku określonym w art.
178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W
przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego
Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2) projekt umowy kredytowej wraz z harmonogramem spłaty rat kredytu i spłatami odsetek.
( uwzględniający zapisy wskazane w zał. nr. 7 do SIWZ)
3) Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału niezbędnego do wykonania
zamówienia na zał.nr.6 do SIWZ – o ile dotyczy).

1.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych pomiotów dokumentów, o których mowa w dziale VI część C SIWZ.
2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI część C SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w dziale VI część C SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia.
c) Dokument określony w dziale VI część D SIWZ to dokument składany na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp.
d) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, 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 (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z póżn. zm.)
e) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
f) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w dziale VI część D SIWZ, inne niż
oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
g) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
h) W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o którym mowa powyżej.
i) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w
dziale VI część C SIWZ, składne jest przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie we własnym imieniu.
j) W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenie, o którym
mowa w dziale VI część C składne jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej
oddzielnie we własnym imieniu jak również przez osobę prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).

k) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego,
każdy z Wykonawców występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia, dotyczące
własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w dziale VI SIWZ- składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu
swojej firmy;
ł) W przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w dzialeVI
SIWZ, każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu
następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI część C SIWZ,
l) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w dziale VI część C niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
m) Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o których mowa w dziale VI litera C
ust. 6 , 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. W takim
przypadku Wykonawca wskazuje, które dokumenty lub oświadczenia są w posiadaniu
Zamawiającego lub wskazuje bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w które
znajdują się te oświadczenia lub dokumenty.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków będzie dokonywana na podstawie
dokumentów załączonych do oferty z zastosowaniem formuły spełnia /nie spełnia.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego. W
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub poczty elektronicznej.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (89) 6267502 oraz
środkiem komunikacji elektronicznej na adres (e-mail:gmina@kozlowo.pl) , przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a)
b)
c)
d)
e)

pytania i wyjaśnienia treści SIWZ,
zmiany treści SIWZ,
wyjaśnienia treści oferty,
wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, 3a ustawy,
f) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych,
h) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ,

nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
i) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści
4.Wielkość jednorazowej informacji mailowej nie powinna przekraczać 30MB
Akceptowane są następujące formaty dokumentów elektronicznych:
1) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub
multimedialne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy
użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp,
.doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),
2) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg
(.jpeg),.tif (.tiff), .png, .svg,
3) do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg,
.mp4,
4) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz
(.gzip), .7Z,
5) do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XAdES,
PAdES,
W przypadku większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do
nieskompilowanego pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.
5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Piotr Jaskólski -w zakresie procedury przetargowej
- Piotr Radziewicz -w zakresie przedmiotu zamówienia
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.
IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogólne:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
c) Ofertę należy sporządzić języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku
obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez
Wykonawcę.
d) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do

reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga
się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
e) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane oraz
spięte w sposób zapobiegający jej de kompletacji.
f) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zawartość oferty:
a) Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ
b) Oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
rejestrowego
c) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dziale VI niniejszej specyfikacji.
3.Opakowanie oferty:
a) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i oznaczonym w
następujący sposób:
oferta na
,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.144.871.00 zł przeznaczonego
na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Kozłowo’’.
z dopiskiem ,, Nie otwierać przed dniem 23.09.2019r. godz. 12.30”
b)Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnica przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz
opakowania oferty i oznaczonej napisem ,, Informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa” Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

4. Zmiana lub wycofanie oferty
j) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny
być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta, należy
opatrzyć napisem ,, zmiana”

k) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w
ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie, należy opatrzyć napisem ,,wycofane”

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na adres
Urząd Gminy w Kozłowie
13-124 Kozłowo
ul .Mazurska 3
woj. warmińsko - mazurskie
Termin składania ofert: 23.09.2019r do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2019r o godz. 12.30 w
Urząd Gminy w Kozłowie (Sala narad)
13-124 Kozłowo
ul. Mazurska 3
woj. warmińsko – mazurskie
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i
nazwisko, nazwę ( firmę) oraz adres ( siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny oferty.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena nie ulega
zmianie przez cały okres przez okres ważności oferty ( związania ofertą )
Cena oferty musi uwzględniać wyłącznie:
- odsetki od wykorzystanego kredytu
- stałą marżę banku
Zamawiający wyklucza możliwość obciążenia kredytu innymi kosztami. Zastosowanie
przez Wykonawców innych elementów cenotwórczych wpływających na koszt kredytu poza
wymienionymi powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę na
formularzu oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN.

Dla potrzeb sporządzenia oferty, jako bazę oprocentowania należy przyjąć WIBOR 3M z dnia
03.07.2019r. (1,72%)

XIII. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY
1.Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Kryterium nr 1 „Cena oferty”.
Znaczenie (waga) kryterium nr 1: 60 %
Opis: do oceny ofert w kryterium nr 1 zamawiający przyjmie cenę obliczoną przez Wykonawcę
według zasad określonych w niniejszej SIWZ i podaną w formularzu OFERTY.
2) Kryterium nr 2 „Termin uruchomienia kredytu ”.
Znaczenie (waga) kryterium nr 2: 40 %
Opis: do oceny ofert w kryterium nr 2 zamawiający przyjmie termin uruchomienia kredytu podany
przez wykonawcę w formularzu OFERTY, przy czym :
-termin uruchomienia kredytu musi zostać podany przez Wykonawcę w dniach
-maksymalny termin uruchomienia kredytu dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 3 dni –
podanie okresu dłuższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy
-minimalny termin uruchomienia kredytu, jaki zostanie przyjęty przez Zamawiającego 1 dzień –
podanie terminu krótszego będzie skutkowało przyjęciem do oceny terminu jednodniowego.
3.Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Oferty w kryterium nr 1 „Cena oferty” zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa zaoferowana cena
P1 = ----------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej
gdzie :
P1 oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium 1
100 stanowi wskaźnik stały
60 % stanowi procentowe znaczenie (wagę) kryterium nr 1

Oferty w kryterium nr 2 „Termin uruchomienia kredytu ” zostaną ocenione wg wzoru:
najkrótszy zaoferowany termin uruchomienia kredytu
P2 = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 40 %
Termin uruchomienia kredytu w ofercie ocenianej
gdzie:
P2 oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium nr 2
100 stanowi wskaźnik stały
40 % stanowi procentowe znaczenie (wagę) kryterium nr 2
Końcowa ocena ofert zostanie przeprowadzona wg wzoru:
P = P1 + P2

gdzie:
P oznacza łączną liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej
P1 oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium 1
P2 oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium nr 2
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po wyborze oferty Zamawiający dokona czynności, o których mowa w art. 92
ustawy Pzp
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo
10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed
upływem
terminu związania ofertą.
2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów o których mowa w pkt.1, w przypadkach o których mowa w art. 94
3 O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi
wybranego wykonawcę.
3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. WARUNKI UMOWY
1.Ewentualna zmiana treści umowy może dotyczyć zmiany osób upoważnionych do
kontaktowania się z Zamawiającym i Wykonawcą, dokonana przez 1-stronne
oświadczenie strony złożone drugiej stronie pisemnie.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian treści zawartej umowy, jeżeli
zostanie niewykorzystana w całości kwota przyznanego kredytu

-W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający wystąpi do Wykonawcy na
piśmie o zmianę terminów i wysokości spłaty rat kredytu
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaakceptowany przez siebie aneks do
umowy.
3.Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z Prawa
bankowego lub regulaminu banku, jednak wyłącznie w zakresie nie
powodującym zasadniczych (niekorzystnych dla Zamawiającego) zmian
przedstawionych warunków handlowych.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp.
XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE
1.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne
działanie lub zaniechanie.
2.Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części.
3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą, przy
czym umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi szczegółowo regulować sposób
rozliczenia należności pomiędzy nimi.
4.Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z realizacji zamówienia będą prowadzone tylko i
wyłącznie z Wykonawcą. Nieterminowe regulowanie należności pomiędzy Wykonawcą a
Podwykonawcą oraz wynikające z tego tytułu ewentualne odsetki karne w całości obciążają
Wykonawcę.

XIX. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art.
29 ust. 3a ustawy Pzp.

1.Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest
brak czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

XX. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
1.Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych
wymagań w tym zakresie.
XXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
XXII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a
Nie dotyczy
XXIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a
ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie
w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących
załączniki do protokołu ( jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych
przez uczestników postępowania.
2.Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty,
udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
jego urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 5 - Informacja odnośnie przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do udzielenia potencjału.
Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy kredytowej.

