Gmina Dziemiany

Dziemiany, dnia 31 październik 2013 r.

ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

NUMER SPRAWY: ZP 12/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PN.:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

Zatwierdzam:
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Numer ogłoszenia: 229999 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
telefon: (58) 688-00-22
faks: (58) 688-01-28
e-mail: ug@dziemiany.pl
Godziny urzędowania:
1) od godz. 7:30 do godz. 15:30 - poniedziałek, wtorek, czwartek
2) od godz. 7:30 do godz. 16:30 – środa
3) od godz. 7:30 do godz. 14:30 – piątek.

I Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – www.dziemiany.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
860 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013
roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany oraz spłatą wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Kod
CPV – 66113000-5 – usługi udzielania kredytu
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia kredytu na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy do 30.11.2013r.
4. Spłata kredytu:
a) spłata kredytu nastąpi w latach 2014 – 2021 z dochodów własnych budżetu gminy według
poniższego harmonogramu:
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termin spłaty
30.03.2014 r.
30.06.2014 r.
30.09.2014 r.
30.12.2014 r.
30.03.2016 r.
30.06.2016 r.
30.09.2016 r.

Kwota kapitału
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

5.

6.

7.
8.

30.12.2016 r.
30.03.2017 r.
30.06.2017 r.
30.09.2017 r.
30.12.2017 r.
30.03.2018 r.
30.06.2018 r.
30.09.2018 r.
30.12.2018 r.
30.03.2019 r.
30.06.2019 r.
30.09.2019 r.
30.12.2019 r.
30.03.2020 r.
30.06.2020 r.
30.09.2020 r.
30.12.2020 r.
30.03.2021 r.
30.06.2021 r.
30.09.2021 r.
30.12.2021 r.

15 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
37 500 zł
37 500 zł
37 500 zł
37 500 zł
37 500 zł
37 500 zł
37 500 zł
37 500 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł

b) w przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy,
Zamawiający dokona spłat raty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej
dacie spłaty,
c) dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w terminie
uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu
d) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą tylko do dnia wcześniejszej
spłaty .
Spłata odsetek:
Termin spłaty odsetek:
a) w okresie od dnia uruchomienia kredytu do dnia zakończenia spłaty-miesięcznie płatne do
końca każdego miesiąca,
b) w przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający
dokona wpłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie
spłaty.
Oprocentowanie kredytu:
a) według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększone o stałą marżę
banku, gdzie:
- stopa bazowa – WIBOR 3M dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z
ostatniego dnia notowań poprzedniego miesiąca spłaty kolejnej raty odsetkowej,
- marża banku – stała dla całego okresu kredytowania.
b) oprocentowanie naliczane będzie wyłącznie od kredytu rzeczywistego udzielonego,
przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku
przestępnym – 366 dni.
Dla przygotowania ofert Wykonawca zobowiązany jest przyjąć stopę procentową (bazową)
– WIBOR 3M z dnia 25.10.2013 r. – 2,66 %
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
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9. Kredyt będzie dostępny w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza
możliwość przesunięcia spłat poszczególnych rat kapitałowych, jak również spłatę rat w
wysokości innej niż przedstawiona w harmonogramie (bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
Ostateczny termin spłaty nastąpi do dnia 30.12.2021 r. W przypadku spłaty kredytu we
wcześniejszym terminie odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu (zamawiający zastrzega
możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
10. Termin jednorazowego uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia odsetek celem
porównywalności ofert na dzień 25.10.2013 r.
11. W związku z udzieleniem kredytu wykonawca nie pobierze żadnych dodatkowych opłat i
prowizji bankowych, w tym prowizji związanej z rozpatrzeniem wniosku i udzieleniem
kredytu.
12. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
b) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2013 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca , który;
1) Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na
podstawie analizy treści, odpowiednio:
- oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w
przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy tj.
oświadczenie zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp tj.
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a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Zezwolenie Prezesa
NBP na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikające z (art. 177 i 178 )
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn.
zm.) dla banków utworzonych po 1998 r. lub równoważne dokumenty dla banków
utworzonych przed 1998 r. (statut banku).
b) posiada wiedzę i doświadczenie;
Ocena spełnienia warunków udziału odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Ocena spełnienia warunków udziału odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
d) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków udziału odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy dołączyć dokumenty odrębnie dla
każdego z podmiotów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg formuły – spełnia /- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach dołączonych do oferty.
V. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o
wymagane oświadczenia i dokumenty, według zasady spełnia/ nie spełnia tzn.:
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w
przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy tj.
oświadczenie zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ .W przypadku wykonawców występujących
wspólnie należy dołączyć dokumenty odrębnie dla każdego z podmiotów.
1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców występujących wspólnie
należy dołączyć dokumenty odrębnie dla każdego z podmiotów.
1.3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców występujących
wspólnie należy dołączyć dokumenty odrębnie dla każdego z podmiotów.
1.4. Oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
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1.5. Oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wykonawców
występujących wspólnie należy dołączyć dokumenty odrębnie dla każdego z podmiotów.
1.6. Zezwolenie Prezesa NBP na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikające z
(art. 177 i 178 ) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72,
poz. 665 z późn. zm.) dla banków utworzonych po 1998 r. lub równoważne dokumenty dla
banków utworzonych przed 1998 r. (statut banku). W przypadku wykonawców występujących
wspólnie należy dołączyć dokumenty odrębnie dla każdego z podmiotów.
1.7. Wykonawca, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej. Wzór informacji o tym że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
1.8. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt 1.8. zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem
- wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt 1.8.
VI. Do oferty złożonej na formularzu ofertowym należy dodatkowo załączyć następujące
dokumenty:
1.1. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy.
1.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli
nie wynika to z przepisów prawa bądź dokumentów rejestrowych.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie:
− pisemnej,
− elektronicznej e-mail: ug@dziemiany.pl
− faksem (58) 688 01 28
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przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We
wniosku należy podać:
nazwę i adres Wykonawcy,
nr telefonu i faksu,
imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) znak postępowania – ZP 12/2013
1)
2)
3)

4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dziemiany ul. 8 Marca 3,
83 – 425 Dziemiany ) w godzinach urzędowania Zamawiającego.
5. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Anna Kryzel - Skarbnik
Gminy.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców lub Wykonawca do Zamawiającego o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Urząd Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83 – 425 Dziemiany
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000, 00 zł.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
12.11.2013 r. godz. 10.15
2. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
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2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń.
1) Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów, dokumenty dołączone do
oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,
2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie
dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa
może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi
Załącznik Nr 1 do SIWZ).
7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
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1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,
Urząd Gminy Dziemiany
ul. 8 Marca 3,
83-425 Dziemiany
Pokój nr 14 –sekretariat, w terminie do dnia 12.11.2013 roku, godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w:
Urząd Gminy Dziemiany
ul. 8 Marca 3,
83 – 425 Dziemiany
Pokój nr 23 (sala posiedzeń)
dnia 12.11.2013 roku, godz. 10.15.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty a także informacje dotyczące cen.
7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
10. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty,
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
2. Cena może być tylko jedna: nie dopuszcza się wariantowości cen.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji
(wykonania) zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
C
KC = N × 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
COB
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
2. Do wyliczenia ceny przyjmuje się następujące wskaźniki i założenia:
1) stopa procentowa (bazowa) WIBOR 3M z dnia 25.10.2013. – 2,66 %
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2) stała marża banku w wysokości - …..………………%.
3) Termin jednorazowego uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia odsetek
celem porównywalności ofert na dzień 25.10.2013 r.
3. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
3.1. oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
3.2. oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
3.3. oferent przedstawił ofertę zgodnie co do treści z wymaganiami zamawiającego.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy
1) Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 4 do SIWZ
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
- nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,
- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- konieczności zmiany treści harmonogramu spłat kredytu.
W/w warunki wprowadzenia zmian do umowy mogą spowodować następujące zmiany postanowień
umowy w takich zagadnieniach jak; termin realizacji, przedstawicielstwo stron, płatności rat kapitału
i kosztów związanych z udzieleniem kredytu.
XVII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
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przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
tzn.: odwołanie oraz skarga do sądu.
XIX. Inne postanowienia .
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający
nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
niniejszego zamówienia podwykonawcom.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej,
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających
XX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ
5. Informacja dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.
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Znak sprawy: ZP 12/2013

Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

1. Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: .....................................................................................................................................................
Siedziba : .................................................................................................................................................
Numer telefonu: ......................................................................................................................................
Numer fax: ..............................................................................................................................................
Numer REGON: .....................................................................................................................................
Numer NIP: .............................................................................................................................................

2. Zobowiązania wykonawcy
2.1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku związanego z inwestycjami
Gminy Dziemiany oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań oferujemy wykonanie
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
............................................................... zł brutto
(słownie: ………….............................................................................................................................. ).
2.2. Do wyliczenia ceny przyjęto następujące wskaźniki i założenia:
1) stopa procentowa (bazowa) WIBOR 3M z dnia 25.10.2013 r. – 2,66 %
2) stała marża banku w wysokości - …..………………%.
2.3. Cena oferty stanowi całkowity koszt udzielonego kredytu tj. zawiera wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia
2.4. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
2) oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3) oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oferta (wraz z załącznikami) została złożona na ............................... ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1)…………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………….
3)…………………………………………………………………………………………….
4)…………………………………………………………………………………………….
5)…………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………
Miejscowość, data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy
(osoby/osób uprawnionej/ych)
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Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy

Zamawiający Gmina Dziemiany
Znak sprawy: ZP 12/2013

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany oraz spłatą
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759):
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/my
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

...................................., dn. ..........................

…………………....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

Zamawiający Gmina Dziemiany
Znak sprawy: ZP 12/2013

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany oraz spłatą
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
oświadczam/my że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2010.113.759):

....................................., dn. .......................

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

14

Załącznik Nr 4 do SIWZ
WZÓR
UMOWA Nr
o kredyt długoterminowy
w dniu .............. 2013 r. pomiędzy:
Gminą Dziemiany
z siedzibą w Dziemianach, NIP 591 15 67 754, Regon 191675132 ul. 8 Marca 3, zwaną
dalej „Kredytobiorcą”, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Leszka Pobłockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Kryzel
,a
...............................................................................................................................
...................................................., tel./fax: ........................ ........................., NIP
......................., REGON ...................... reprezentowanym przez
..........................................................
zwanym dalej Bankiem.
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Na wniosek Kredytobiorcy z dnia .................... stosownie do postępowania o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Bank udziela Kredytobiorcy
kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
2. Udzielenie kredytu następuje na okres do dnia 30.12.2021 r.
3. Bank zobowiązuje się przekazać w/w kredyt n a wskazany przez Kredytobiorcę rachunek
bankowy.
§2
1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt do dnia 30.11.2013 r. nie wcześniej
jednak niż po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w § 7
niniejszej umowy.
2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w drodze realizacji przez Bank zlecenia płatniczego
Kredytobiorcy
w
ciężar
rachunku
kredytowego
otwartego
w
Banku
............................................................. na rachunek bieżący Kredytobiorcy Nr
……………….……..……………….……. prowadzony w Banku Spółdzielczym w Starogardzie
Gdańskim O/Libusz.
3. Zlecenie płatnicze będzie odpowiadać celom, na sfinansowanie których został udzielony
kredyt.
§3
1. Kwota udzielonego kredytu podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy
procentowej ustalonej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.
2. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3miesięcznych, notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc
spłaty rat odsetkowych, powiększonej o stałą marżę Banku w wysokości …….. %.
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3. W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu wynosi ……. % w stosunku
rocznym.
4. Informacje o wysokości stawek bazowych WIBOR, na podstawie których ustalane jest
oprocentowanie, dostępne są w siedzibie Banku oraz publikowane w prasie i serwisie
informacyjnym Reuters. Kredytobiorca uznaje , że obowiązek powiadomienia o zmianie
stopy oprocentowania został spełniony przez opublikowanie stawki bazowej w formie
ogłoszenia wywieszonego w oddziałach banku w miejscu swobodnie dostępnym dla
wszystkich klientów banku lub w ramach Portalu internetowego pod adresem www.
5. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadamiania Kredytobiorcy.
6. Zmiana oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków
umowy kredytowej.
§4
1. Bank nalicza odsetki w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu, według
stóp procentowych obowiązujących w trakcie trwania umowy począwszy od dnia
wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kolejnej raty kredytu.
2. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach :
- płatne do końca
każdego miesiąca, na podstawie pisemnego zawiadomienia
przesłanego przez bank.
3. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności do Banku. Jeżeli termin
płatności odsetek przypada na dzień uznany za wolny od pracy, spłata odsetek
następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od
pracy.
4. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne przez Kredytobiorcę na konto
................................. .
§5
1. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie na konto .........................................
według następującego harmonogramu:
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Termin spłaty
30.03.2014
30.06.2014
30.09.2014
30.12.2014
30.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016
30.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
30.12.2017
30.03.2018
30.06.2018
30.09.2018
30.12.2018
30.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
30.12.2019

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

Kwota kapitału
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
37
37
37
37
37
37
37
37

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
500
500
500
500
500
500

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

30.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
30.12.2020
30.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
30.12.2021

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

50
50
50
50
50
50
50
50

000
000
000
000
000
000
000
000

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

2. Za datę spłaty kredytu przyjmuje się datę wpływu na rachunek Banku.
3. Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia części lub całości kredytu
w terminach określonych umową podlegają oprocentowaniu na rzecz Banku według
stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych w danym okresie, za
który odsetki są naliczane. Na dzień sporządzenia umowy oprocentowanie to wynosi
......%.
4. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z § 3 pkt 2 i §5 pkt 3 nie może w stosunku
rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek
wynikających z § 3 pkt 2 i §5 pkt 3 przekracza wysokość odsetek maksymalnych należą
się odsetki maksymalne. Bank zastrzega, że Kredytobiorca wyraża zgodę, że
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu przewidziane w § 9 pkt. 1 niniejszej
umowy, ma skutek prawny po doręczeniu Kredytobiorcy pisma poleconego o
wypowiedzeniu, na ostatni wskazany przez niego adres. Bank niezwłocznie po upływie
terminu płatności, określonego w §1 pkt 2 , w § 4 pkt 2 i w §5 pkt. 1 niniejszej umowy
oraz w oświadczeniu wypowiedzeniu kredytu, będzie podejmował czynności
windykacyjne w odniesieniu do niespłaconych należności z tytułu (rat kredytu)
i odsetek. Koszty związane z windykacją należności ponosi Kredytobiorca. Wszystkie
wpływy środków na spłatę należności bankowych w pierwszej kolejności zaliczane są na
spłatę wymagalnych odsetek i kosztów ubocznych, a następnie rat kapitałowych.
§6
1. Strony dopuszczają możliwość spłaty całości lub części kredytu przed terminami
określonymi w § 5 niniejszej umowy, oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres
faktycznego korzystania z kredytu. W takim przypadku Kredytobiorca powiadania Bank
o zmianie spłaty co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wcześniejszej spłaty.
§7
1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu oraz związanych z kredytem należności stanowi
weksel własny in blanco do sumy wekslowej obejmującej kredyt w wysokości
860 000,00 zł. ( słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z należnymi
odsetkami wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy.
2. Dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu dołącza się do
niniejszej umowy.
§8
Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z
wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w §
3 ust. 4 niniejszej umowy.
§9
Bank zastrzega sobie prawo:
1. Wypowiedzenia części lub całości umowy kredytu w przypadku:
- utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy,
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- wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
2. Rozwiązania umowy kredytowej i jednoczesnego postawienia kredytu w stan
wymagalności w przypadku:
- złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia
kredytu,
- złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dotyczących prawnego zabezpieczenia
spłaty kredytu.
3. Termin wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni od daty wypowiedzenia.
4. Rozwiązanie umowy kredytowej w przypadkach określonych w §.9 pkt 2 nastąpi z
końcem miesiąca, w którym nastąpiło pisemne powiadomienie Kredytobiorcy przez Bank
o rozwiązaniu umowy.
§10
1. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z przeznaczeniem,
2. informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną,
ekonomiczną i finansową,
3. niezwłocznego zawiadomienia Banku o każdej zmianie rachunku bieżącego,
4. do składania w Banku, w zakresie uzgodnionym planów, sprawozdań, informacji.
5. Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku o każdej zmianie swojej nazwy
i siedziby oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu
przedmiotu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.
§11
W sprawach dotyczących przedmiotu umowy nie objętych jej postanowieniami stosuje się
przepisy ustawy- Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego
oraz Regulaminu udzielania kredytów dla JST obowiązujący w Banku w dniu podpisania
umowy, z którego treścią Kredytobiorca zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy.
§ 12
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy należą do właściwości Sądu,
w którego okręgu Kredytobiorca ma swoją siedzibę.
§ 13
1. Kredytobiorca oświadcza, że poddaje się dobrowolnie egzekucji na podstawie
bankowego tytułu egzekucyjnego co do wszystkich roszczeń banku, wynikających
z umowy.
2. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia, rozumianej jako
wymagalny kapitał, odsetki, odsetki karne koszty windykacji wynoszącej nie więcej niż
........ zł (słownie złotych: ............).
3. Bank ma prawo do dnia 30.12.2024 r. wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w pkt.1 i pkt. 2.
§ 14
1. Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku:
- nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Kredytobiorcy,
- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- konieczności zmiany treści harmonogramu spłat kredytu.
2. Warunki wprowadzenia zmian do umowy określone w § 14 ust. 1 mogą spowodować
następujące zmiany postanowień umowy w takich zagadnieniach jak; termin realizacji,
przedstawicielstwo stron, płatności rat kapitału i kosztów związanych z udzieleniem
kredytu.
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§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

..............................................................
(stempel i podpis/y osób działających
w imieniu Kredytobiorcy)

………………………………………………………………….
(stempel i podpisy osób działających
w imieniu Bank
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
Znak sprawy: ZP 12/2013
INFORMACJA
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany oraz spłatą
wcześniej zaciągniętych zobowiązań niniejszym informuję/-emy, iż nie należę/-ymy / należę/-ymy
do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (j.t. Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1) ………………………………………
2) ………………………………………
3) ………………………………………

...............................................
Miejscowość, data

...................................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna Wykonawcy lub pełnomocnika)

*Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(j.t. Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
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