Zamawiaj cy :
Gmina Ma omice
Plac Konstytucji 3 maja 1
67-320 Ma omice
Przedmiot zamówienia:
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CPV 66130000-0

“Udzielenie kredytu d ugoterminowego dla Gminy
Ma omice w wysoko ci 450 000 z otych’’
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WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera :
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2. Zarz dzenie wewn trzne Burmistrza Ma omic o powo aniu
Komisji Przetargowej
Opracowa :
Wincenty Ch ostowski

Sprawdzi a :

Zatwierdzi :

Ma omice, dnia …………………
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJ CY:
Gmina Ma omice
Plac Konstytucji 3 Maja nr 1, 67-320 Ma omice
tel. 068-376-90-27 lub 068 376-90-27
fax. 068- 376-90-27
e-mail: urzad@malomice.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony o warto ci szacunkowej nie przekraczaj cej
wyra onej w z otych kwoty okre lonej w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2006 r. Nr 164, poz.1163 z pó n.zm.), zwanej dalej “ustaw ”.
2.1.Post powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych.
2.2. Walut niniejszego przetargu jest : PLN

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

KOD CPV 66130000-0

“Udzielenie kredytu d ugoterminowego dla Gminy Ma omice
w wysoko ci 450 000 z otych’’
3.1 Zakres us ugi przewidzianej do wykonania w szczególno ci obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Ma omice kredytu
ugoterminowego w kwocie 450.000 PLN s ownie: czterysta pi dziesi t tysi cy
otych z przeznaczeniem na pokrycie wcze niej zaci gni tych zobowi za z
tytu u kredytów i po yczek
3.2.Sp ata kredytu nast pi w 20 kwartalnych ratach ka da po 22 500 z - rata
kapita owa - plus odsetki, p atnych przez 20 kolejnych kwarta ów, ka dorazowo do
ostatniego dnia kwarta u, w nast puj cym okresie:
I rata – p atna do 31.03.2008r.
ostatnia XX rata - p atna do 31.12.2013r.
Zabezpieczeniem sp aty kredytu b dzie weksel w asny “inblanco”.
3.3. Ponadto wykonawca do oferty sporz dzi projekt umowy kredytowej, w której
zawarte zostan istotne postanowienia umowy okre lone w pkt. 20 niniejszej
specyfikacji

4. POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZI SI W
J ZYKU POLSKIM, Z ZACHOWANIEM FORMY PISEMNEJ.
5. ZAMIAWIAJ CY NIE PRZEWIDUJE W OKRESIE 3 LAT OD
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA MO LIWO CI UDZIELENIA
ZAMÓWIE UZUPE NIAJ CYCH W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z
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WOLNEJ R KI, KTÓRYCH WARTO
NIE PRZEKROCZY 50%
WARTO CI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
6. ZAMAWIAJ CY NIE DOPUSZCZA MO LIWO CI SK ADANIA
OFERT CZ CIOWYCH.
7. ZAMAWIAJ CY NIE DOPUSZCZA MO LIWO CI SK ADANIA
OFERT WARIANTOWYCH.
8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Uruchomienie kredytu winno nast pi jednorazowo w ci gu trzech dni od
dnia podpisania umowy.
Uchwa a Nr XXIV/71/2007 w sprawie zaci gni cia kredytu
d ugoterminowego podj ta zosta a przez Rad Miejsk w Ma omicach
w dniu 30 pa dziernika 2007r.

9. WADIUM
Zamawiaj cy nie

da wniesienia wadium.

10. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU.
10.1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj
warunki okre lone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówie Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 wraz z pó n.zm.) oraz
w SIWZ. Za spe niaj cych warunki uznaje si Wykonawców, którzy :
- posiadaj
uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
- posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia,
- nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia,
10.2.Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
10.2.1.W przypadku wspólnego ubiegania si , Wykonawcy ustanawiaj
pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
10.2.2. Je eli oferta Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie
zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiaj cy da przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj cej wspó prac tych
wykonawców.
10.3.Z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawców
którzy :
- w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania wyrz dzili szkod
nie wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, a szkoda ta nie
zosta a dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz cia post powania, chyba e
niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest nast pstwem okoliczno ci, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci,
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w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upad
og oszono, w
wyj tkiem Wykonawców, którzy po og oszeniu upad ci zawarli uk ad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s du, je eli uk ad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj maj tku upad ego.
zalegaj z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenie
spo eczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty zaleg ych
atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu,
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w
zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko
prawom osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa,
przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo
pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie
albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;
spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo
pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia,
przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow ,
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia
korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo
udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie
przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;
spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie
skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o
udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych
prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu
osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub
przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na
celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;
spó ki komandytowe oraz spó ki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w
zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko
prawom osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa,
przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo
pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie
albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;
osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego
prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom
osób wykonuj cych prac zarobkow , przest pstwo przekupstwa,
przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo
pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie
albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa
skarbowego;
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podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek zakaz ubiegania si o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod gro
kary,
- nie spe niaj warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art./22
ust.1 pkt.1-3 Prawa zamówie publicznych.
Z post powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si równie
Wykonawców, którzy:
- wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem
prowadzonego post powania lub pos ugiwali si w celu sporz dzenia oferty
osobami uczestnicz cymi w dokonywaniu tych czynno ci, chyba e udzia
tych Wykonawców w post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw na wynik prowadzonego
post powania,
- nie z
yli o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu lub
dokumentów potwierdzaj cych spe nienie tych warunków, lub z one
dokumenty zawieraj b dy z zastrze eniem art.26 ust.3 Prawa zamówie
publicznych.
-

Ofert Wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon .
10.4.Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli :
- jest niezgodna z ustaw ,
- jej tre
nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej z
enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczeniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- zosta a z
ona przez Wykonawc wykluczonego z udzia u w post powaniu o
udzielenie zamówienia,
- zawiera omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo na poprawi
na podstawie art.88 Ustawy Pzp, lub b dy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi
si na poprawienie omy ki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

11.W CELU POTWIERDZENIA SPE NIENIA WARUNKÓW UDZIA U
W POST POWANIU WYKONAWCA JEST ZOBOWI ZANY
DOSTARCZY NAST PUJ CE O WIADCZENIA ORAZ
DOKUMENTY:
11.1.O wiadczenie Wykonawcy, e :
- posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci,
je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
- posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuje potencja em
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania si /konsorcjum/ o wiadczenie sk ada ka dy
z Wykonawców oddzielnie.
11.2.Aktualny odpis dokumentu potwierdzaj cego prawo do wyst powania w obrocie
prawnym w zale no ci od ustawy na mocy, której utworzony zosta bank:
a) prawo bankowe
5

b) prawo bankowe, za zgod prezesa NBP w porozumieniu z ministrem
Finansów,
wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania
ofert. W przypadku wspólnego ubiegania si ka dy konsorcjant sk ada
oddzielnie.
11.3.Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie
11.2 sk ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie.
Dokumenty te powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert.
11.4.Je eli w kraju pochodzenia osoby lub kraju. W którym Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa wy ej
zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed
notariuszem, w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem
samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
11.5.Dokumenty nale y z
w formie orygina u lub kserokopii po wiadczonej za
zgodno z orygina em przez Wykonawc , zgodnie z zasad reprezentacji
wykonawcy wskazan w dokumencie rejestrowym wykonawcy albo poprzez
osob umocowan w sposób w ciwy do dokonania czynno ci po wiadczenia
dokumentów za zgodno orygina em.
11.6.Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli
o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spe nienie warunków udzia u w
post powaniu, lub którzy z yli dokumenty zawieraj ce b dy, do ich
uzupe nienia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich uzupe nienia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by oby uniewa nienie
post powania; o wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spe nienie
przez wykonawc warunków udzia u w post powaniu oraz spe nienie przez
oferowane us ugi wymaga okre lonych przez zamawiaj cego, nie pó niej ni
w dniu wyznaczonym przez zamawiaj cego jako termin uzupe nienia
o wiadcze lub dokumentów.
11.7.Zamawiaj cy wzywa tak e, w wyznaczonym, przez siebie terminie do z enia
wyja nie dotycz cych o wiadcze i dokumentów niezb dnych do
przeprowadzenia post powania / spe nienie wymaga okre lonych przez
Zamawiaj cego/.
11.8.Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu b dzie dokonana przez
Zamawiaj cego na zasadzie “spe nia/nie spe nia”. W przypadku niespe nienia
jakiegokolwiek warunku udzia u w post powaniu Wykonawca zostanie
wykluczony z post powania na podstawie art. 24 ustawy.

12. SPOSÓB POROZUMIENIA SI
WYKONAWC .

ZAMAWIAJ CEGO Z

12.1.W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj sobie pisemnie. Zamawiaj cy
dopuszcza mo liwo przekazywania o wiadcze , wniosków, zawiadomie
oraz informacji faksem lub drog elektroniczn pod warunkiem, e ka da ze
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stron niezw ocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
12.2.Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie pó niej ni na 6 dni przed
terminem sk adania ofert. Zamawiaj cy udziela wyja nie niezw ocznie.
12.3.Tre zapyta wraz z wyja nieniami, bez ujawniania ród a zapytania,
Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym przekaza Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej
http://malomice.bip.pbox.pl /w Biuletynie Informacji Publicznej/
12.4.Zamawiaj cy nie zwo uje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyja nienia
w tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ.
12.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym
czasie, przed up ywem terminu sk adania ofert, zmodyfikowa tre SIWZ.
Dokonan w ten sposób modyfikacj Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekaza specyfikacj istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.
12.6.Modyfikacja tre ci SIWZ nie mo e dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków
udzia u w post powaniu oraz sposobu oceny ich spe nienia.
12.7.Zamawiaj cy przed a termin sk adania ofert, je eli w wyniku modyfikacji
tre ci SIWZ niezb dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. O przed eniu terminu Zamawiaj cy zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którym przekaza specyfikacj istotnych warunków zamówienia
oraz zamieszcza informacj na stronie internetowej.
12.8.Osobami upowa nionymi do kontaktowania si z Wykonawcami w imieniu
Zamawiaj cego w sprawach proceduralnych :
Wincenty Ch ostowski - Sekretarz Gminy Ma omice
Urz du Miejski w Ma omicach faks. 068-376-90-27
urzad@malomice.pl
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia :
Barbara Kurowska – Skarbnik Gminy Ma omice
faks 068- 376-90-27
mail: skarbnik@malomice.pl

13. TERMIN ZWI ZANIA OFERT
13.1.Wykonawca jest zwi zany ofert przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert
rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
13.2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed up ywem terminu
zwi zania ofert Zamawiaj cy mo e tylko raz zwróci si do Wykonawców o
wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy
jednak ni 60 dni.

14.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
14.1.Wykonawca mo e z
tylko jedn ofert .
14.2.Ofert sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej.
Ofert nale y z
na za czonym formularzu oferty.
14.3.Tre oferty musi odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
14.4.Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni lub
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wycofa ofert .
14.5.Ofert z on po terminie zwraca si bez otwierania po up ywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
14.6.Wraz z ofert Wykonawca sk ada o wiadczenie o spe nieniu warunków
udzia u w post powaniu oraz inne dane o wiadczenia i dokumenty
okre lone w niniejszej specyfikacji.
14.7.Oferta musi by sporz dzona w j zyku polskim, pisemnie przy u yciu no nika
pisma nie ulegaj cego usuni ciu.
14.8.Wszystkie strony oferty powinny by spi te (zszyte) w sposób trwa y,
zapobiegaj cy mo liwo ci dekompletacji zawarto ci oferty, ponumerowane.
14.9.Oferta musi by podpisana przez Wykonawc lub upe nomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
14.10.Oferta musi by z ona Zamawiaj cemu w zaklejonym, nienaruszonym
opakowaniu z napisem “UDZIELENIE KREDYTU D UGOTERMINOWEGO
W WYSOKO CI 450 000.00 PLN” oraz nazw /firm /, dok adnym adresem,
numerami telefonów Wykonawcy.
14.11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem
oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy nie
przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.

15.MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT.
15.1.Oferty nale y sk ada w siedzibie Zamawiaj cego w Urz dzie Miejskim w
Ma omicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 10 (sekretariat)
oo
w terminie do 29 listopada 2007roku, do godziny 11 ( czasu miejscowego).
15.2.Z zawarto ci ofert nie mo na zapozna si przed up ywem terminu ich
otwarcia.
15.3.Komisja Przetargowa otworzy oferty w dniu 29 listopada 2007 roku o
15
godzinie 11 (czasu miejscowego) w pokoju nr 4 /sala posiedze / w siedzibie
Zamawiaj cego w Urz dzie Miejskim w Ma omicach
15.4.Otwarcie ofert jest jawne.
15.5.Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy podaje kwot , jak zamierza
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
15.6.Podczas otwarcia ofert podaje si nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
tak e informacje dotycz ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia. Nie
ujawnia si informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej
ni w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog by one udost pnione.
Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4
Ustawy Pzp tj. nazwy (firmy), adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci.
15.7.Informacje, o których mowa w pkt.15.6 przekazuje si niezw ocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

16. OBLICZANIE CENY
16.1.Cena oferty powinna uwzgl dnia wszystkie zobowi zania. Musi by podana w
PLN cyfrowo i s ownie, z wyodr bnieniem podatku VAT je eli taki wyst pi.
16.2.Cena musi by tylko jedna; nie dopuszcza si wariantowo ci cen.
16.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Wykonawców
wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert. Niedopuszczalne jest
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prowadzenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc negocjacji dotycz cych
z onej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej tre ci, z wyj tkiem
zmian okre lonych w punkcie 16.4.
16.4.Zamawiaj cy poprawia w tek cie oferty oczywiste omy ki pisarskie oraz omy ki
rachunkowe w obliczaniu ceny, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wszystkich
Wykonawców, którzy z yli oferty.
16.5.Zamawiaj cy poprawia omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny w nast puj cy
sposób:
1) w przypadku mno enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
- je eli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje si , e prawid owo podano liczb jednostek
miar oraz cen jednostkow ,
- je eli cen jednostkow podano rozbie nie s ownie i liczb , przyjmuje si ,
e prawid owo podano liczb jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej,
który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
2) w przypadku oferty z cen okre lon za ca y przedmiot zamówienia (cena
rycza towa) :
- przyjmuje si , e prawid owo podano cen rycza tow bez wzgl du na
sposób jej obliczenia,
- je eli cena rycza towa podana liczb nie odpowiada cenie rycza towej
podanej s ownie, przyjmuje si za prawid ow cen rycza tow podan
s ownie,
- je eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen rycza towych, przyjmuje si ,
e prawid owo podano poszczególne ceny rycza towe.
16.6. Zamawiaj cy poprawiaj c omy ki rachunkowe zgodnie z punktem 16.5
uwzgl dnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

17. KRYTERIA OCENY OFERT
17.1.Zamawiaj cy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryterium – ceny.
Cena oferty powinna zawiera oprócz odsetek, prowizje i mar e bankowe oraz
inne koszty je eli Wykonawca je przewiduje.
17.2.Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie kierowa si :
Kryterium : cena /ca kowity koszt udzielenia kredytu/ - 100%
wed ug nast puj cego wzoru: x= Cn / Cb x 100pkt x 100%
x – liczba punktów otrzymanych przez badan ofert
Cn - oferta z najni sz cen
Cb – cena badanej ofert
17.3.Po dokonaniu oceny zostan zsumowane punkty przyznane przez wszystkich
cz onków komisji przetargowej dla ka dej z ofert. Jako najkorzystniejsza
zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwy sz ilo
punktów.
17.4.Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk cen w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwraca si w formie pisemnej do Wykonawcy o
udzielenie w okre lonym terminie wyja nie dotycz cych elementów oferty
maj cych wp yw na wysoko ceny. Zamawiaj cy odrzuca ofert Wykonawcy,
który nie z
wyja nie lub je eli dokonana ocena wyja nie wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk cen w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
17.5.Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia, bierze pod uwag obiektywne czynniki, w
szczególno ci oszcz dno metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwi zania techniczne, wyj tkowo sprzyjaj ce warunki wykonania zamówienia
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dost pne dla wykonawcy, oryginalno projektu wykonawcy oraz wp yw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr bnych przepisów.
17.6.Je eli nie mo na wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e zosta y
z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy
z yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert
dodatkowych.
17.7. Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy szych
ni zaoferowane w z onych ofertach.
17.8 .Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówie
publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji kryteria
oceny ofert.
17.9.Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia je eli:
1) nie z ono adnej oferty nie podlegaj cej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot , któr Zamawiaj cy mo e
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia,
3) w przypadkach o których mowa w punkcie 17.6, zosta y z one oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie
post powania lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym,
czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ,
5) post powanie obarczone jest wad uniemo liwiaj
zawarcie wa nej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.10.O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadamia równocze nie
wszystkich Wykonawców, którzy :
1) ubiegali si o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia
post powania przez up ywem terminu sk adania ofert,
2) z yli oferty – w przypadku uniewa nienia post powania po up ywie
terminu sk adania ofert, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.11.W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia
publicznego z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, Wykonawcom
którzy z yli oferty nie podlegaj ce odrzuceniu, przys uguje roszczenie o
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post powaniu, w szczególno ci
kosztów przygotowania oferty.
17.12. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia,
Zamawiaj cy na wniosek Wykonawcy, który ubiega si o udzielenie
zamówienia, zawiadamia o wszcz ciu kolejnego post powania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.

18. FORMALNO CI, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPE NIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
18.1.Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zawiadamia
wykonawców którzy z yli oferty, o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ), siedzib i adres
wykonawcy, którego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
a tak e nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy z yli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania z onych ofert zawieraj cym
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punktacj przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn
punktacj
2) wykonawcach. których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie
faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie
zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne- je eli post powanie
by o prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
18.2.Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy zamieszcza
informacje o których mowa w punkcie 18.1. ppkt 1 , na stronie internetowej
www.malomice.bip.pbox.pl oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej
siedzibie.
18.3.Zamawiaj cy zawrze umow z Wykonawc w terminie nie krótszym ni 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pó niej ni przed
up ywem terminu zwi zania ofert , z zastrze eniem pkt.18.3a
18.3a.Umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e zosta zawarta po up ywie
terminu zwi zania ofert , je eli zamawiaj cy przekaza wykonawcom
informacj o wyborze oferty przed up ywem terminu zwi zania ofert , a
wykonawca wyrazi zgod na zawarcie umowy na warunkach okre lonych w
z onej ofercie.
18.4.Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy- je eli Zamawiaj cy da takiego
zabezpieczenia- Zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród
pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e
zachodz przes anki uniewa nienia zamówienia.
18.5. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie Zamawiaj cy da od
Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie przed enia umowy konsorcyjnej.

19. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO
WYKONANIA UMOWY
19.1.Zamawiaj cy nie da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN
WPROWADZONE DO TRE CI UMOWY.
20.1.Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego
zobowi zaniem zawartym w ofercie.
20.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu
spe nienia wiadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczno ci,
których nie mo na by o przewidzie w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty
lub zmiany te s korzystne dla zamawiaj cego, a Wykonawca wyrazi na ni
zgod . Zmiany sposobu spe nienia wiadczenia nie mog dotyczy
zobowi za wykonawcy zawartych w ofercie, które by y oceniane w toku
post powania.
20.3. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (Projekt umowy przygotowany przez Wykonawc
podlega akceptacji przez Zamawiaj cego).
20.4. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie ponosz solidarn odpowiedzialno za
wykonanie umowy.
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20.5. Umow zawiera si na czas oznaczony.
20.6. Przekazanie rodków finansowych na rachunek zamawiaj cego nast pi
jednorazowo w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
20.7. Sp ata rat kapita owych kredytu nast pi w 20 kwartalnych ratach ka da po
22 500 z . p atnych przez 20 kolejnych kwarta ów, ka dorazowo do ostatniego
dnia kwarta u, w nast puj cym okresie:
I rata – p atna do 31.03.2008r.
ostatnia XX rata - p atna do 31.12.2013r.
20.8. Dopuszcza si mo liwo wcze niejszej sp aty kredytu przez
Zamawiaj cego w dogodnych dla niego terminach. W takiej sytuacji odsetki
od kredytu naliczane b
wy cznie od niesp aconej kwoty.
20.9. Sp ata odsetek od kredytu nast powa a b dzie w okresach miesi cznych – od
niesp aconej kwoty kapita u.
20.10. Zabezpieczenie sp aty kredytu – weksel w asny inblanco
20.11. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy - pod rygorem
niewa no ci umowy-chyba e konieczno wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te s korzystne dla Zamawiaj cego.
20.12.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie
umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w
chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 30
dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach. W tym przypadku
Wykonawca mo e da wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u
wykonania cz ci umowy.

21. RODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CE
WYKONAWCY
21.1. rodki ochrony prawnej przys uguj Wykonawcom, w tak e innym osobom
Je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub mo e dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy.
21.2.Wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, czynno ci podj tych przez
Zamawiaj cego w toku post powania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiaj cego czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie ustawy,
mo na wnie protest do Zamawiaj cego. Przepisy punktu 12.1. SIWZ
stosuje si odpowiednio.
21.3.Protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym powzi to lub mo na by o
powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego
wniesienia. Protest uwa a si za wniesiony z chwil , gdy dotar on do
Zamawiaj cego w taki sposób, e móg zapozna si z jego tre ci .
21.4. Protest dotycz cy tre ci og oszenia, a je eli post powanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego tak e dotycz cy postanowie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi si w terminie :
7 dni od dnia publikacji og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej lub na stronach portalu internetowego Urz du- je eli warto
zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre lone w Rozporz dzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot warto ci zamówie
oraz konkursów, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania
og osze Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,- Dz. U. z
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2006 r. Nr 87 poz. 604.
Przepisu punktu 21.3 zdanie pierwsze – nie stosuje si
21.5. W przypadku wniesienia protestu dotycz cego tre ci og oszenia lub
postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj cy mo e
przed
termin sk adania ofert.
21.6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
21.7. Zamawiaj cy odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6. ustawy
Prawo zamówie publicznych.
21.8.Protest powinien wskazywa oprotestowan czynno lub zaniechanie
Zamawiaj cego, a tak e zawiera
danie, zwi e przytoczenie zarzutów oraz
okoliczno ci faktycznych i prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu.
21.9. W przypadku wniesienia protestu po up ywie terminu sk adania ofert bieg
terminu zwi zania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego
rozstrzygni cia protestu.
21.10. O zawieszeniu biegu terminu zwi zania ofert zamawiaj cy informuje
niezw ocznie wykonawców, którzy z yli oferty.
21.11. Kopi wniesionego protestu zamawiaj cy niezw ocznie przekazuje
wykonawcom uczestnicz cym w post powaniu o udzielenie zamówienia, a
je eli protest dotyczy tre ci og oszenia lub postanowie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zamieszcza j równie na stronie internetowej, na
której jest udost pniona specyfikacja, wzywaj c wykonawców do wzi cia
udzia u w post powaniu tocz cym si w wyniku wniesienia protestu.
21.12.Uczestnikami post powania tocz cego si w wyniku wniesienia protestu staj
si Wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest zosta
rozstrzygni ty na korzy jednej ze stron i którzy przyst pili do post powania:
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie
21.11,
- do up ywu terminów o których mowa w pkt 21.4 je eli protest dotyczy tre ci
og oszenia lub w post powaniu w trybie przetargu nieograniczonego tak e
postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
21.13. Wykonawca zg asza przyst pienie do post powania tocz cego si w wyniku
wniesienia protestu, wskazuj c swój interes prawny w przyst pieniu i
okre laj c swoje danie w zakresie zarzutów zawartych w prote cie.
Zg oszenie przyst pienia wnosi si do Zamawiaj cego przekazuj c
jednocze nie jego kopi wykonawcy wnosz cemu protest.
21.14. Wykonawca wnosz cy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ptk.21.11
nie mog nast pnie korzysta ze rodków ochrony prawnej na czynno ci
zamawiaj cego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygni ciem protestu
zapad ym w post powaniu tocz cym si w wyniku wniesienia protestu.
21.15.Wykonawca wnosz cy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 21.11
nie mog nast pnie wnie protestu powo uj c si na te same okoliczno ci.
21.16. Do czasu ostatecznego rozstrzygni cia protestu zamawiaj cy nie mo e
zawrze umowy.
21.17. Zamawiaj cy rozstrzyga jednocze nie wszystkie protesty dotycz ce:
- tre ci og oszenia;
- postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej- w post powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
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w terminie 10 dni od up ywu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
21.18. Protest inny ni wymieniony w pkt. 21.17 Zamawiaj cy rozstrzyga w terminie
10 dni od dnia jego wniesienia.
21.19. Brak rozstrzygni cia protestu w podanych terminach uznaje si za jego
oddalenie.
21.20. Rozstrzygni cie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o
sposobie i terminie wniesienia odwo ania zamawiaj cy przekazuje
jednocze nie podmiotowi, który wniós protest oraz wykonawcom, którzy
przyst pili do post powania tocz cego si w wyniku wniesienia protestu, a
je eli protest dotyczy tre ci og oszenia lub postanowie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zamieszcza równie na stronie internetowej na której jest
udost pniana.
21.21.W przypadku uwzgl dnienia protestu Zamawiaj cy powtarza oprotestowan
czynno lub dokonuje czynno ci bezprawnie zaniechanej:
1) niezw ocznie – je eli uwzgl dni wszystkie zg oszone dania;
2) po ostatecznym rozstrzygni ciu protestu- je eli co najmniej jedno ze
zg oszonych da nie zosta o uwzgl dnione.
21.22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynno ci zamawiaj cy informuje niezw ocznie
wszystkich Wykonawców.
21.23.Do czasu ostatecznego rozstrzygni cia protestu zamawiaj cy nie mo e
zawrze umowy.
21.24.Od rozstrzygni cia protestu wykonawcom jak i osobom wezwanym zgodnie z
pkt.21.11 nie przys uguje odwo anie.

22.ZAKO CZENIE POST POWANIA
Niniejsze post powanie przetargowe zako czone zostanie z chwil zawarcia
umowy z wybranym Wykonawc lub gdy post powanie zostanie uniewa nione.
Podpis Kierownika Zamawiaj cego
Ma omice, dnia………………...

WCh/
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Za cznik
do specyfikacji i.w.z

wiadczenie
w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie

publicznych

Nazwa wykonawcy :
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adres :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Przyst puj c do udzia u w post powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego
poni ej
211.000
euro
pn
,,Udzielenie
kredytu
ugoterminowego dla Gminy Ma omice w wysoko ci 450 000 z otych”
wiadczam, e :
1) posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci,
je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ;
2) posiadam niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia;

............................................................................
data, podpis
(upowa nionego przedstawiciela wykonawcy)
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................................................
( data )

FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………..
Nazwa Wykonawcy
….………………………………
Siedziba
………………………………..
Nr telefonu, faksu

Gmina Ma omice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Ma omice
Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym o warto ci nie
przekraczaj cej 211.000 euro na ,,Udzielenie kredytu d ugoterminowego dla
Gminy Ma omice w wysoko ci 450 000 z otych” og oszonym w BZP Nr.
......................z dnia................................oraz na stronie internetowej Urz du
Miejskiego w Ma omicach od dnia ………………………………….
1.Oferujemy realizacj zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w nast puj cy sposób :
1. Razem koszt udzielenia kredytu d ugoterminowego dla Gminy Ma omice w
wysoko ci 450.000 z . wynosi :
.........................................................................................................
w tym
- Oprocentowanie……………
- mar a …………………../ ustal sobie sam bo ja nie wiem /

2. O wiadczamy, e zapoznali my si ze specyfikacj
zamówienia i nie wnosimy do niej adnych zastrze
.

istotnych warunków

3. O wiadczamy, e wykonamy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. tj. przez 30 dni
licz c od dnia up ywu terminu sk adania ofert.
5. O wiadczamy, e przed ymy projekt umowy do zaakceptowania przez
Zamawiaj cego i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do:
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- podpisania umowy na warunkach okre lonych w punkcie 20 SIWZ, w miejscu
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
9. Zgodnie z art.8 ust.3 Prawa zamówie publicznych Wykonawca zastrzega, e
nast puj ce strony z onej oferty ………stanowi tajemnic przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mog by
one udost pniane.
10. Ca
oferty zawiera...................kolejno ponumerowanych stron.
11. Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln ca
s :
1..................................................................
2...................................................................
3...................................................................
4..................................................................
5..................................................................
6...................................................................
7..................................................................
7...................................................................
8..................................................................
9...................................................................
10.................................................................

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

( data i podpis upowa nionego przedstawiciela
Wykonawcy )
........................................................
( adres)
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