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Zawartość  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia: 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego, 

2. Tryb udzielania zamówienia, 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

4. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych,  

5. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia, 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, 

7. Termin wykonania zamówienia, 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego,  

11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców, 

12.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, 

13.  Wymagania dotyczące wadium, 

14.  Termin związania ofertą, 

15.  Opis sposobu przygotowania ofert, 

16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 

17.  Opis sposobu obliczenia ceny, 

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  

a  wykonawcą, 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych   kryteriów oraz 

sposobu oceny  ofert, 

20. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert, 

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

sprawie zamówienia publicznego, 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie 

zamówienia publicznego, wzór umowy, 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Powiat Grudziądzki w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ul. Małomłyńska 1,                         

86-300 Grudziądz, tel. 056 45 14 400, fax 056 45 14 401, występujący w imieniu własnym. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,                                     

poz. 1163 z późn. zm. zwaną dalej Pzp.). 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
     Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego 

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV 66130000-0 

 

3.2 Zamówienie obejmuje: 

1) Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł. na sfinansowanie deficytu  

     budŜetu roku 2007 oraz na spłatę przypadających na rok rat kredytu. 

2) Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania. 

3) Będzie istniała moŜliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki  

      naliczane do dnia spłaty kredytu). 

4) Gotowość do udzielenia kredytu od 1 października 2007 r.  

5) Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu 

6) Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M. 

7) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek  

      w następujący sposób: 

•  Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na 31 sierpień 

2007 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, 

aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest 

wiąŜąca w całym okresie kredytowania, 

• Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję naleŜy 

          rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. 

3.4  Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco. 

3.5  Zamawiający zastrzega moŜliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej  

rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.                

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 

3.6 Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu 

3.7 Do złoŜonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu spełniający wyŜej 



 4 

wymienione warunki udzielenia zamówienia.  

3.8 UWAGA: Dokumenty zawierające informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej 

stanowią dodatek Nr 1 do SIWZ.  

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców. 

 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 

Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających. 

 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

7.1 Okres, na jaki zostanie udzielony kredyt: 01.10.2007 r. – 30.09.2010 r. 

7,2 Kapitał kredytu płatny w ratach kwartalnych począwszy od dnia 28.02.2008 r. ostatnia rata         

      30.09.2010 r. 

7.3 Odsetki płatne, co miesiąc począwszy od następnego miesiąca po udzieleniu kredytu. 

 
 

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki tj.: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności bankowej 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
5) dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych  
(przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 9 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
     Wymagane niŜej wymienione dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 

złoŜone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z 
ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na kaŜdej stronie. 
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Lp. Warunek do spełnienia przez wykonawcę Numer załącznika      Uwagi 

1. Formularz ofertowy  wzór – formularz oferty 

2. 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału              
w postępowaniu 

Dokument ten będzie 
stanowić  
załącznik nr 1 do oferty 

Wzór stanowi załącznik  
nr 1 do wzoru oferty 

3. 
 
 

Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą 

przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, 

dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez 

zastrzeŜeń. 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik nr 2 
do oferty 

 

4. 
Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie 

czynności bankowych 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik nr 3 
do oferty 

 

5. 
 
 
 
 
 

Dokument potwierdzający, Ŝe aktualny współczynnik 

wypłacalności banku jest nie mniejszy niŜ 8% na 

podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo 

bankowe art.128 ust. 1 pkt. 3 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik nr 4 
do oferty 

 

6. 
 
 

Symulacja spłaty kredytu musi być zgodna                       

z warunkami określonymi w siwz i złoŜoną ofertą 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik nr 5 
do oferty 

 

7. 
 
 

Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny                

z warunkami określonymi w siwz i ze złoŜoną ofertą) 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik nr 6 
do oferty 

 

8.  

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeŜeli 
podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają                    
z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub 
ewidencji 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik nr 7 
do oferty 

 

 
9. 
 
 
 
 
 
 

Aktualny odpis z właściwego rejestru  wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6  m-cy przed upływem terminu do 
składania  

Dokument ten będzie 
stanowić 
załącznik nr 8 do oferty 

 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu 
Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik nr 9 
do oferty 

 

 
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów kaŜdy wykonawca oddzielnie 
nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a takŜe musi spełniać wymogi oraz łączne 
warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp.  
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JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 4 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.  
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentu, o którym mowa powyŜej zastępuje się go dokumentem   zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 
faxem, lub drogą elektroniczną. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.powiatgrudziadzki.pl. 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE 
WYKONAWCÓW. 

 
11.1  Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 
6 dni przed terminem składania ofert, określonego w pkt. 17.1. niniejszej specyfikacji. 

11.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła 
zapytania a takŜe umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Pzp). 

11.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający  moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert określonego w pkt. 17.1. specyfikacji, zmodyfikować treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje 
się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia a takŜe zamieszcza się na stronie internetowej. 

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
      

 1) Pani GraŜyna Kalita          – Skarbnik Powiatu tel. 056 45 14 445; 

 2) Pani Dorota Kaczerowska – Podinspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych 

                                             tel. 056 45 14 431;     

 3) Pani Monika Kwiring         - Młodszy Referent Wydziału Finansowego tel. 056 45 14 444.    

 
 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 
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14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania 
ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

 
15.1      Oferta składana przez wykonawcę musi być sporządzona na formularzu oferty  zgodnie z wymaganiami 
            specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki złoŜone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno 

dokonywać Ŝadnych zmian we wzorach druków) 
15.2     Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa  
            w specyfikacji Zamawiającego. 
15.3  Oferta musi być wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę. 
15.4 Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeŜeli zabraknie miejsca, naleŜy dołączyć dodatkowe 

strony 
15.5  Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
15.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez uŜycia ścieralnego 

nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty, 
15.7 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
15.8 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upowaŜniającym do występowania w 

obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo; 
15.9 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujacych 

ofertę; 
15.10 Oferta składana przez dwa lub wiecej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełniać następujące 

warunki: 
− zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od kaŜdego podmiotu; 
− musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; 
− jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upowaŜnienie będzie 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 
pozostałych podmiotów; 

− wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy, 
 
15.11 Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie 

pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten naleŜy złoŜyć w formie 
oryginału lub potwierdzonej kopii. 

 
15.12 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną ( art. 82 ust. 1 Pzp); 
15.13 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złoŜeniem oferty;  
15.14 Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym podwójnym opakowaniu, uniemoŜliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie wewnętrzne 
winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy. Opakowanie zewnętrzne winno zawierać 
adres zamawiającego oraz następujący opis: 

 
 

      „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”   
 
 
 
15.15  Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

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

konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
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- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert; 

- zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88, 
 lub błędy w obliczeniu ceny; 

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów; 
 

15.16 JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca moŜe zastrzec, iŜ nie 
mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te 
informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. 

 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

16.1  Oferty naleŜy składać do dnia 14 września 2007 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Starostwa 
Powiatowego pokój 25, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz., pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 
wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp); 

16.2 Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany, do złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzaniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY", 

  16.3  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złoŜoną przez siebie ofertę 
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie 
o wycofaniu oferty musi być złoŜone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

  16.4  Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

  16.5 Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz w dniu                  
14 września 2007 r. o godz. 1110 

 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

17.1  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
17.2  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu 
         zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
17.3  Cena moŜe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
17.4  Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 
         zamówienia, z tym, Ŝe dopuszcza się zmianę ceny w zakresie odsetek o ile nastąpi zmiana  WIBOR-u  
         3M. 
17.5  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym”  
17.6  Cena przedłoŜonych ofert w niniejszym przetargu obliczona będzie na podstawie następujących  
         składników: A – odsetki od kredytu, B – prowizja od kredytu. 
17.7  Oferty oblicza się  w następujący sposób:   CENA (C) = A + B 
17.8  Zamawiający odrzuci ofertę, która zawiera takie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie  
         moŜna poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu  
         ceny.  
17.9  Zaokrąglenia cen w złotych naleŜy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, Ŝe trzecia  
         cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli  
         trzecia cyfra po przecinku jest niŜsza od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie 
         zmianie. 

 
 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
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Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.  
 

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT. 

 
 

 

JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERTY JEST CENA =100% 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ BĘDZIE OFERTA Z NAJNIśSZĄ CENĄ. 

 

19.1  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanym 

kryterium:  cena (koszt) - 100 %. 

19.2  Spośród ofert podlegających ocenie, oferta z najniŜszą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe 

oferty uzyskają proporcjonalnie mniejsza liczbę punktów zgodnie ze wzorem: 

 

najniŜsza cena spośród ofert podlegających ocenie 

cena  =  -------------------------------------------------------------  x 100,00 pkt. 

cena oferty rozpatrywanej 

 

19.3 Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała największą liczbę  

             punktów.  

 

20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.  
 
 20.1  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, Ŝe dzień, 

w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp); 
 20.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
 20.3 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy 

wykonania, warunki płatności zawarte w złoŜonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp); 
 20.4 Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w ustawie Prawo 

zamówień publicznych;  
 20.5 W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert; 
 20.6 Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co naleŜy rozumieć ofertę, która 

otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyŜszą liczbę punktów. 
 
 
 
 
 

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli 
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oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a jeŜeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 167 ust. 2, przekazuje te informacje 
równieŜ Prezesowi Urzędu oraz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
 
Termin zawarcia umowy nie moŜe być krótszy niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak niŜ przed upływem związania ofertą.  
 
 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY. 

 
Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy sporządzony zgodnie z warunkami określonymi                  
w niniejszej siwz. przez wykonawcę. 

 

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

 
Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku                   
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane 
w art. 179 – 183 Pzp.  
         

 

OPRACOWANIE: 
 
w zakresie formalnym: 

Dorota Kaczerowska 
 
w zakresie merytorycznym: 

GraŜyna Kalita    

 
 


