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GMINA REWAL 

 
Znak: ID.271.16.2012  
    
 
 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H    
          W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 

 
 
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamówienie dotyczy - usługi 
 
 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 

Udzielenie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

 
 
 
 
 
Postępowanie opublikowano: 

1. Urząd Publikacji Unii Europejskiej Nr 2012/S 167-277233 z dnia 31.08.2012 r. 
2. Strona internetowa Gminy Rewal www.rewal.pl - w dniu 28.08..2012 r. 
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu – w dniu 28.08.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rewal, dnia 28.08.2012 r. 

Zatwierdzam: 
Wójt Gminy 

  
              Robert Skraburski 
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I.  Informacja o Zamawiającym. 
 

Gmina Rewal 

ul. Mickiewicza 19  72-344 Rewal 

e-mail: ug@rewal.pl  

Tel. 91 38 49 011 
 

www.bip.rewal.pl 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 
15.00  w Urzędzie Gminy w Rewalu jest: 

• Tomasz Bartkowski – kontakt wyłącznie w formie elektronicznej, na adres 
zp@rewal.pl lub pisemnie. 

 

II.  Informacje ogólne 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub e-mailem na adres: zp@rewal.pl – z 
zastrzeżeniem pkt 18. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania 
informacji. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie 
opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane, tj. wysłane i otrzymane, w tej 
samej chwili. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując swoje 
zapytania w formie podanej w pkt 1. 

3. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, 
o których mowa w pkt. 2 i 3. 

5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z 
treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

7. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Rewal. 

8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji 
elektronicznej na CD można odebrać nieodpłatnie u p. Tomasza Bartkowskiego w 
siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5. 

9. W przypadku rozbieżności w treści poszczególnych rozdziałów stanowiących 
niniejszą SIWZ, należy przyjąć, jako obowiązującą treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

11. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy Rewal, a także przekaże 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ. 
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12. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu 
oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji 

elektronicznej. 
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
17. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 
18. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub pełnomocnictw – również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp. oraz wyjaśnień złożonych w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., jak również dla 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub 
wycofania oferty. 

 
 

III.  Tryb udzielenia zamówienia 
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp.”, aktów wykonawczych do ustawy oraz w sprawach 
nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
 113, poz. 759 z późn. zm.); 

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 72 poz. 665 
z późń. zm.). 

 
2.  Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

66113000-5 – usługi udzielania kredytu 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
2. Okres kredytowania – 5 lat od dnia podpisania umowy. 
3. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie 

weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową 
4. Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w 

dniu uruchomienia kredytu.  
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5. 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.  

6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.  
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 

polskich [PLN]. 
8. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalane na podstawie stawki bazowej 

powiększonej o marżę wykonawcy. Stawka bazowa jest ustalana na okres 1 
miesiąca i stanowi stopę WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z dnia 28 lub 
ostatniego dnia roboczego przed tą datą (jeżeli w danym dniu nie ma notowania) 
każdego miesiąca kalendarzowego i ma ona zastosowanie do odsetek naliczanych 
od pierwszego dnia następnego miesiąca. Marża wykonawcy określona w 
procentach jest stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 

9. Uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie pisemnej dyspozycji 
zawierającej informację o wysokości transzy kredytu i terminie postawienia do 
dyspozycji przelewem na rachunek bieżący Zamawiającego. Planuje się, że kredyt 
będzie uruchomiony w miesiącu wrześniu 2012 r.    

10. Spłata kredytu nastąpi w 5 równych ratach rocznych po 900 000 zł, począwszy od 
30 października 2013 roku do 30 października 2017 roku, z zastrzeżeniem pkt. 11. 

11. Odsetki należne naliczane są za każdy dzień korzystania z kwoty kredytu licząc od 
dnia jego udzielenia. Naliczenia odsetek dokonuje się w dniu 28 każdego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc spłacanych odsetek (szerzej pkt. 8). Odsetki spłacane są w 
okresach miesięcznych. Spłaty odsetek będą dokonywane nie później niż do końca 
każdego miesiąca w wysokościach i terminach określonych w przesyłanych 
harmonogramach spłat. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności 
na rachunek kredytodawcy. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, 
płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 

12. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane, 
13. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni 

kalendarzowych, natomiast rok 365 dni. 
14. W celu przeprowadzenia oceny możliwości finansowej Gminy Rewal do SIWZ 

załącza się następujące dokumenty: 
a. Uchwała nr XXV/202/2012 Rady Gminy w Rewalu z dnia 03.08.2012r. w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 

b. Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012, 

c. Uchwała Nr XV/117/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 
2012-2017. 

d. Uchwała Nr XLIX/189/Z/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wydania 
opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
rok 2011, 

e. Uchwała Nr CXLV/578/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej Gminy Rewal na 2012 rok, 

f. Uchwała Nr CXLV/579/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały Gminy Rewal o wieloletnie prognozie finansowej na lata 
2012-2021, 

g. Uchwała Nr IX/35/Z/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie wydania 
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rewal, 
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h. Budżet Gminy Rewal na 2012 rok (część opisowa i tabelaryczna wraz z 
informacja o stanie mienia), 

i. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku 
do dnia 30.06.2011r., do dnia 31.12.2011r., do dnia 31.03.2012r. oraz 
30.06.2012r. 

j.  Sprawozdanie Rb-N o należnościach za okres od początku roku do dnia 
30.06.2011r., do dnia 31.12.2011r., do dnia 31.03.2012r. oraz 30.06.2012r. 

k. Sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach za okres od początku roku do dnia 
30.06.2011r., do dnia 31.12.2011r., do dnia 31.03.2012r. oraz 30.06.2012r. 

l. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu 
podatków. 

15. Zamawiający wystąpił do RIO Koszalin o wydanie opinii w sprawie możliwości 
zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. Przewidywany termin jej udzielenia – 14 
dni od daty wystąpienia z wnioskiem. 

 
 

4. Dostępność dokumentacji przetargowej. 
Dokumentacja przetargowa, stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, została 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.rewal.pl. Dostępna jest 
także dla zainteresowanych Wykonawców za pośrednictwem poczty na płycie CD. Płyta 
CD z dokumentacją SIWZ nieodpłatnie zostanie przesłana do zainteresowanego 
Wykonawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku e-mailem. 
 
 

V. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2017 r.  
 
 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:    
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia 

uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z 
późń. zm.).  

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych dokumentów, na 
zasadzie spełnia/nie spełnia 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na 
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na 
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na 
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na 
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

6) braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.; 
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że : 

a) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,  

b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i 
doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 
1) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez 

wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają 
informacje potwierdzające spełnianie warunków.  

2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
3) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego 
lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 
stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne 
zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

4) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub 
osoby do tego uprawnione.  

5) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez 
osobę do tego uprawnioną.  

6) Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z 
postępowania, a jego oferta odrzucona.  

7) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do 
reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii 
potwierdzonej przez notariusza.  

8) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć 
przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.  

9) Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.  
 
 

VII.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć 
Wykonawcy do oferty. 

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 3 do siwz; (dokument 

ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia) 

2) 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
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ust. 1 pkt 2 ustawy, (dokument ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
(dokument ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia) 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, (dokument ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; (dokument ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. (dokument ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia) 

7) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2, 3, 4, 5 i 6, przedkłada dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) 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; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w niniejszym ppkt. 7. 
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p., 
załącznik nr 2, (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, 
oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich 
partnerów lub ich pełnomocnika); 

2) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie 
ustawy Prawo bankowe 

1.3 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w 
pkt. 1, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 
24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 

1.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1.3, kopie dokumentów dotyczących 
każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

 

2. Inne dokumenty składające się na ofertę: 
1) Wypełniony załącznik nr 1 – formularz ofertowy z załączonym harmonogramem 

spłaty kredytu. 
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub 

kopii; 
2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski; 
3) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez 

wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo; 
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.3 i 1.4, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

 
 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 
1. Ustala się wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 

3. Wadium wnoszone: 
1) w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego –  

Bank Spółdzielczy Gryficach O/Rewal - 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009 z 
dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zadanie „Udzielenie kredytu w 
wysokości 4.500.000,00 zł”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  

2) wnoszone w pozostałych formach należy załączyć do oferty w formie oryginału. 
4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.  

5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 
1) nazwa i adres Zamawiającego - Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
2) określenie przedmiotu zamówienia, 
3) nazwę i adres wykonawcy,  
4) termin ważności. 

6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 
do dnia 09.10.2012 r. do godz. 10.00. W przypadku Wykonawców składających 
wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego 
wadium. 

8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w pieniądzu lub nie zabezpieczy oferty 
akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z 
postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

 
 

IX.  Termin związania ofertą  
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert. 
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2. 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 niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi 

być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z 
przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 

 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco : 
 

Nazwa i adres Zamawiającego  
Oferta – Przetarg na: 

„Udzielenie kredytu w wysokości 4.500.000,00” 
Nie otwierać przed 09.10.2012 r. godz. 10.30 

 

Nazwa i adres składającego ofertę 
1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 
3) oferta powinna być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie; 
4) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 
5) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną; 
6) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką; 
7) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę 

wyłącznie przed upływem terminu składania ofert; 
8) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert; 
9) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej 

składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” 
2. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą 
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „Nie udostępniać - tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie); 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji nie 
powoduje ich utajnienia. 

3. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty; 
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2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
określonych w niniejszej SIWZ; 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.  
 
 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać do dnia 09.10.2012r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu 

Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19  72-344 Rewal, pokój nr 6. 
W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) 
za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez 
Zamawiającego. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2012r. o godzinie 10.30 w siedzibie 
Zamawiajacego, sala sesyjna Rady Gminy. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie 
terminu do ich składania. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na wykonanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące proponowanej ceny. 

6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4. 

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

8. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 
 

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca określa cenę udzielenia kredytu poprzez wypełnienie formularza 

ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Na cenę kredytu składa się: oprocentowanie liczone za cały okres spłaty, marża oraz 

wszelkie opłaty i prowizje pobierane przez Wykonawcę. 
3. Do obliczenia kosztów kredytu w celu porównania cen ofert należy przyjąć: 

1) uruchomienie kredytu: 
a) jednorazowo do dnia 20.10.2012 r. w kwocie 4.500.000,00 zł, 

2) Spłata kredytu nastąpi w 5 równych ratach rocznych po  900 000 zł  złotych każda, 
     począwszy od 30 października 2013 roku do 30 października 2017 roku. 

       3) Odsetki należne naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego 
udzielenia. Naliczenia odsetek dokonuje się w dniu 28 każdego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc spłacanych odsetek. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych. Spłaty odsetek 
będą dokonywane nie później niż do końca każdego miesiąca w wysokościach i terminach 
określonych w przesyłanych harmonogramach spłat. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień 
wpływu należności na rachunek kredytodawcy. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od 
pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 

        4) Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 
       5) odsetki należy naliczyć za cały okres kredytowania wg stawki Wibor 1M z dnia 
           27.08.2012 r. powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym, niezmienną przez 
           cały okres spłaty kredytu, 

6) dla wykonania wyliczeń przyjmuje się, że rok składa się z 365 dni. 
4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich PLN.  

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich. 
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6. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy : 
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 ofert - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

7. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach. 
1) O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 
2) Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje 

konsekwencje w ocenie oferty. 
3) Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych 

omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty. 
8. Rażąco niska cena: 

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny; 

2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia 
dostępne dla Wykonawcy; 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
 

XIII.  Opis kryteriów i warunków, którymi zamawiaj ący będzie się 
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Ocena ofert: 
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego 
kryterium: 

Cena kredytu – 100 % 
 

Cena kredytu  – obejmuje cenę udzielenia i obsługi kredytu. Oferta z najniższą ceną 
otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie 
proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru : 

C = [C min / C bad] x 100 
gdzie: 
C - liczba punktów za cenę ofertową 
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
C bad - cena oferty badanej 
 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN. 
4. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.  

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym 
Wykonawców e-mailem podając w szczególności: 
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a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
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; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało 
miejsce; 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 
a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń; 
b) na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

 

XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
 
1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców działających wspólnie, Zamawiający może 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów. 

2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

3. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do 
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy. 

 
 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

 
 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

długoterminowego w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset 
tysięcy 00/100 złotych). Kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

2.  Okres kredytowania – 5 lat od dnia podpisania umowy. 
3.  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in 

blanco wraz z deklaracja wekslową. 
4. Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu 

uruchomienia kredytu.  
5.  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.  
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6.  Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.  
7.  Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą dokonywane w złotych 

polskich [PLN]. 
8.  Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalane na podstawie stawki bazowej 

powiększonej o marżę wykonawcy. Stawka bazowa jest ustalana na okres 1 miesiąca i 
stanowi stopę WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z dnia 28 lub ostatniego dnia 
roboczego przed tą datą (jeżeli w danym dniu nie ma notowania) każdego miesiąca 
kalendarzowego i ma ona zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia 
następnego miesiąca. Marża wykonawcy określona w procentach jest stała w okresie 
kredytowania (obowiązywania umowy). 

9.  Uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie pisemnej dyspozycji 
zawierającej informację o wysokości transzy kredytu i terminie postawienia do 
dyspozycji przelewem na rachunek bieżący Zamawiającego. Planuje się, że kredyt 
będzie uruchomiony do dnia 30.09.2012 r.    

10. Spłata kredytu nastąpi w 5 równych ratach rocznych po  900 000 zł  złotych każda, 
począwszy od 30 października 2013 roku do 30 października 2017 roku. 

11. Odsetki należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego 
udzielenia. Naliczenia odsetek dokonuje się w dniu 28 każdego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc spłacanych odsetek (szerzej pkt.8). Odsetki spłacane są w 
okresach miesięcznych. Spłaty odsetek będą dokonywane nie później niż do k-ca 
każdego miesiąca w wysokościach i terminach określonych w przesyłanych 
harmonogramach spłat. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na 
rachunek kredytodawcy. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność 
przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 

12. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 
13. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni 

kalendarzowych, natomiast rok 365 dni. 
14. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu: 

a) rezygnacji z części kredytu, 
b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, 
c) wcześniejszej spłaty kredytu, 
d) prolongaty w spłacie kredytu; 
c) innych kosztów związanych z realizacja kredytu nie wymienionych w ofercie 

Banku 
15. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz 
wekslowego i czekowego. 

16. Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie strony i mogą nastąpić w sytuacji: 

a) rezygnacji z części kredytu, 
b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, 
c) wcześniejszej spłaty kredytu, 
d) prolongaty w spłacie kredytu; 

17. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi 
postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz prawem bankowym. 

18. Wybrany wykonawca (bank) nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia 
bankowej obsługi budżetu zamawiającego, ani od ubezpieczenia kredytu przez 
zamawiającego. 
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19. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 
następujących przypadkach: 
1) zmniejszenia marży kredytu przez bank – na wniosek (propozycję) wybranego 

banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 
2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od 

planowanej - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych 
dochodów własnych, 

3) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał 
trudności finansowe w dotrzymaniu określonych w siwz terminów spłat, 

4) zmiany harmonogramu spłat kredytu - w przypadku zmniejszenia marży kredytu 
przez bank, skrócenia okresu spłaty kredytu, zaciągnięcia kredytu w wysokości 
niższej od planowanej lub zmiany terminów spłat rat kredytu. 

20. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

XVII.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Informacje ogólne: 
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, 

3) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
a) przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 

181 ustawy Pzp., 
b) wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp., 
c) skarga do sądu. 

2. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-198 
ustawy Pzp. 

 
 
 

XVIII.  Załączniki do specyfikacji. 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 
3. Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 
4. Uchwała nr XXV/202/2012 Rady Gminy w Rewalu z dnia 03.08.2012r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 

5. Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012, 

6. Uchwała Nr XV/117/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2017. 

7. Uchwała Nr XLIX/189/Z/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011, 

8. Uchwała Nr CXLV/578/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej Gminy Rewal na 2012 rok, 
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9. Uchwała Nr CXLV/579/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały Gminy Rewal o wieloletnie prognozie finansowej na lata 2012-
2021, 

10. Uchwała Nr IX/35/Z/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii 
o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rewal, 

11. Budżet Gminy Rewal na 2012 rok (część opisowa i tabelaryczna wraz z informacja 
o stanie mienia), 

12. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 
30.06.2011r., do dnia 31.12.2011r., do dnia 31.03.2012r. oraz 30.06.2012r. 

13.  Sprawozdanie Rb-N o należnościach za okres od początku roku do dnia 
30.06.2011r., do dnia 31.12.2011r., do dnia 31.03.2012r. oraz 30.06.2012r. 

14. Sprawozdanie Rb-Z o zobowiązaniach za okres od początku roku do dnia 
30.06.2011r., do dnia 31.12.2011r., do dnia 31.03.2012r. oraz 30.06.2012r. 

15. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu 
podatków. 
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Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : 
 

Udzielenie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań 

 
 
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony 
 
 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
1. Zarejestrowana nazwa: ……………………………………………………….……………..… 
 

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

2. Zarejestrowany adres: ………………………………………………………………………… 
 

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

3. NIP …………………………………… 4. Numer telefonu:  ………………………   

5. Numer faxu: ……………………………….   6. Adres e-mail - ………………………………. 
 

2. Dane dotyczące Zamawiającego : 
Gmina Rewal  
siedziba – ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
 

3. Zobowiązania Wykonawcy: 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 
 

 

Wartości wyrażone w: Lp. Wyszczególnienie 

% złotych 

Uwagi 

1 Wysokość zmiennej stopy 
procentowej na dzień 27.08.2012r  
(stawka referencyjna WIBOR 1M 
powiększona o oferowaną marżę) 

  
 
 

X 

WIBOR 1M 
na dzień 
27.08.2012r. 
4,91% 
Oferowana 
marża banku 
…………..% 

2 Wartość odsetek za okres spłaty wg 
stopy procentowej określonej w pkt 1 
tabeli 

 
X 

  
X 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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3 Prowizja  
X 

  
X 

4  Inne opłaty  
X 

  
X 

 
Cena oferty 

 

 

 
Słownie: 
…………….………………………………………………..............………………… 
 
………….………………………………………………..............………………… 

 
Uwaga - do wypełnienia miejsca zacieniowane i wykropkowane. 
 

Do zestawienia załączamy harmonogram spłaty kredytu.  
 
4. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) zdobyliśmy potrzebne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 
przygotowania i złożenia oferty, 

2) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i 
przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego, 
4) cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, 
5) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 
6) poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 20.000,00 zł w formie 

…………………....................…………………… 
7) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i 

dokumenty: 
 

L.p. Wyszczególnienie Nr strony 
oferty 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
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5. Oferta wspólna (jeżeli występuje). 

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę: 
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………… 
Stanowisko ………………………………......………………………………………… 
Telefon.....………………… Fax ………………………. E-mail ………………………. 
Zakres umocowania: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
6. Zastrzeżenie Wykonawcy  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto : 

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

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

 
 
 
………………..........……………………… 
(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy) 

data .............................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 20 

 
Załącznik nr 2 

                                                                                                  
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy : 
 
 
 
 
 
Imi ę i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu na „Udzielenie kredytu w 
wysokości 4.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”  
 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
..........................., dnia ..................2012 r.      
                                                  

......................................................                                                         
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 

 
 
 
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka 
podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich 
partnerów lub ich pełnomocnika. 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy : 
 
 
 
 
 
Imi ę i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 
 

 
Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

w postępowaniu na: 
 „Udzielenie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań”  
 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których 
wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 
5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

 

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą. 

 
 
................................, dnia .......................2012 r.      
                                                  
 

......................................................                                                                       
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 
 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują 
wszyscy Wykonawcy w imieniu swojej firmy. 
 


