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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na usługi 

 

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od 

kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 

z późniejszymi zmianami) na: 

 
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.328.273,14 PLN na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” 

 

CPV 66.11.30.00-5 

Usługi udzielania kredytu 

„Udzielenie kredytu długoterminowego” 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn  

ul. Szosa Pleszewska 3 

62-820 Stawiszyn  

tel. 062 75 28 079  fax. 062 75 28 097 

e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl  

             skarbnik@stawiszyn.pl 

 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego” zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami), zwanej dalej 

„ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Kredyt długoterminowy w wysokości 3.328.273,14 zł przeznaczony będzie na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

3.2 Spłata kredytu  nastąpi od 30.09.2019 do 31.12.2024; 

  1 rata 30 września 2019 r. kwota 200.000 zł. 

  2 rata 30 marca 2020 roku 200.000 zł. 

  3 rata 30 czerwca 2020 r. kwota 200.000 zł. 

  4 rata 30 września 2020 r. kwota 200.000 zł. 

  5 rata 30 grudnia 2020 r. kwota 128.273,14 zł. 

  6 rata 30 marca 2021 r. kwota 150.000 zł. 

  7 rata 30 czerwca 2021 r. kwota 150.000 zł. 

  8 rata 30 września 2021 r. kwota 150.000 zł. 

  9 rata 30 grudnia 2021 r. kwota 150.000 zł 

  10 rata 30 marca 2022 r. kwota 150.000 zł. 

11 rata 30 czerwca 2022 r. kwota 150.000 zł. 
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12 rata 30 września 2022 r. kwota 150.000 zł. 

13 rata 30 grudnia 2022 r. kwota 150.000 zł. 

14 rata 30 marca 2023 r. kwota 150.000 zł. 

15 rata 30 czerwca 2023 r. kwota 150.000 zł. 

16 rata 30 września 2023 r. kwota 150.000 zł. 

17 rata 30 grudnia 2023 r. kwota 150.000 zł 

18 rata 30 marca 2024 r. kwota 150.000 zł. 

19 rata 30 czerwca 2024 r. kwota 150.000 zł. 

20 rata 30 września 2024 r. kwota 150.000 zł. 

21 rata 30 grudnia 2024 r. kwota 150.000 zł 

Spłata odsetek kwartalnie. Pierwsza spłata odsetek w I kwartale 2019 roku. 

3.3 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco,  

3.4 W sytuacji gdyby kredyt spłacony był wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty 

kredytu, a nie do końca okresu umowy. 

3.5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu 

oraz oprocentowaniem liczonym jak w pkt. 4, 7 i 8 powiększone o marżę Banku. 

3.6 Kredyt będzie wykorzystywany w jednej transzy w terminie do dnia 20 grudnia 2018 

roku.  

3.7 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy podanej przez wybrany bank. 

3.8 Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 

3.9 Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone  we Wspólnym Słowniku 

Zamówień: 

66.11.30.00 – 5   Usługi udzielania kredytu 

3.11 Termin realizacji: Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w dniu 

podpisania umowy. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

4.1 Oferta sporządzona w języku polskim powinna być zgodna ze wszystkimi wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy, pod rygorem nieważności. 

4.2 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 

propozycję realizacji zamówienia. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie 

wykluczony z postępowania. 

4.3 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 



4.4 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

4.5 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 

4.6 Ofertę należy złożyć uwzględniając zapisy niniejszej SIWZ. 

4.7 Miejsca, w których oferent naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

4.8 Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być podpisane, ponumerowane i zszyte. 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

 

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte w art. 

22 ust. 1 pkt 1-2 ustawy i nie wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 ustawy. Zamawiający 

uzna warunek zawarty w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy za spełniony w odniesieniu do 

Wykonawców posiadających uprawnienia do wykonywania czynności bankowych. Ocena 

spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - 

nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

6.1 O zamówienie mogą ubiegać się banki, które są uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1876, z późn. zm.). 

6.2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-2 ustawy oraz, że 

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

następujących dokumentów: 

6.2.1.aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.2.2.koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 



koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym, 

6.2.3.oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-2 

ustawy według Załącznika Nr 2 do SIWZ. 

6.2.4.oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1, oraz art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy  według Załącznika Nr 3 do SIWZ. 

 

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub 

faxem na nr 62/7528097 lub drogą elektroniczną na adres skarbnik@stawiszyn.pl z zastrzeżeniem, 

że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający 

żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż 

pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę lub 

adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym 

pismem. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

4. Zapytania wnoszone mogą być w jednej z form: pisemnie na dres Zamawiającego lub faxem na nr 

62/7528097 

     lub drogą elektroniczną na adres skarbnik@stawiszyn.pl  

      w godz.     8ºº do 15ºº w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia. 

6. W przypadku, gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu 

protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów 

a Wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności 

7. Wyjaśnień udziela Skarbnik Gminy i Miasta Anna Manikowska  tel. (062)7528079. 
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8. Kryteria oceny ofert 
 

 

8.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym 

kryterium oceny: cena oferty  –  waga 100 %. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca, 

który zaproponuje w swojej ofercie najniższą cenę jednostkową wyrażoną  

w złotych polskich (PLN). Ilość przyznanych punktów obliczana będzie według wzoru: 

 

  Najniższy oferowany całkowity koszt kredytu 

Cena oferty =       -------------------------------------------------------------------------------------   X 100 pkt  

                                    Całkowity koszt kredytu oferty badanej 

 

W celu umożliwienia Zamawiającemu porównywalności ofert, Wykonawca jest obowiązany 

do skalkulowania i podania w ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wyłącznie jednej wielkości 

wynikającej ze stopy procentowej WIBOR 1M i marży. 

8.2 Przy ustalaniu ceny należy podać odsetki w procentach oraz prowizję. 

8.3 Cenę udzielenia kredytu należy obliczyć na podstawie Harmonogramu spłaty kredytu 

tj. proponowanym w pkt 3.2, doliczając prowizję od uruchomienia kredytu. 

 

 

9. Okres związania ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia: 

 

10.1   Formularza oferty cenowej– wg Załącznika Nr 1 do SIWZ 

10.2 Dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków wymienionych  

          w  pkt. 6 SIWZ 

 

Przygotowanie ofert 

 

10.3   Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

10.4   Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.5   Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie lub czytelnym pismem  

    odręcznym, nieścieralnym atramentem. 

10.6  Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

         osoby uprawnionej. 

10.7 Wszystkie strony oferty powinny być zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie   

   się którejkolwiek kartki, podpisane przez osoby uprawnione do występowania w  

  obrocie prawnym w imieniu oferenta lub osoby przez nie upoważnione (podpis lub  

  podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi) ponumerowane. 

      10.8  Brak spełnienia wymogu ponumerowania i zszycia ofert nie będzie skutkował 



  odrzuceniem oferty, jednak zamawiający nie bierze odpowiedzialności  

   za ewentualne skutki niedotrzymania tego wymogu. 

      10.9 Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych jako wzory do SIWZ.   

              Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod  

              warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez  

              Zamawiającego. Oferty zawierające załączniki o innej treści niż określona w SIWZ  

               zostaną odrzucone. 
 

 

SKŁADANIE OFERT 

 

 

11. Opakowanie i oznakowanie oferty. 

 

Ofertę należy umieścić w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. 

Kopertę należy zaadresować na adres: 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3. 

oraz oznakować następująco: 

1) Oferta przetargowa w trybie zapytania o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego, 

2) Nie otwierać przed 10.12.2018 r. godz. 1200 

3) Nazwa oferenta, 

4) Adres oferenta. 

Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego z zaznaczeniem 

daty i godziny złożenia. 

 

12. Miejsce i termin składania ofert . 

 

Oferty należy składać osobiście na adres: 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 

I piętro, sekretariat 

nie później niż do dnia 10.12.2015 r., do godz. 1200 

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest 

 Anna Manikowska, tel. (062)7528079 – w zakresie przedmiotu zamówienia 

 Anna Manikowska,  tel. (062)7528079– w zakresie procedury 

 

13. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zostaną zwrócone oferentom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona. 



 

 

OTWARCIE I OCENA OFERT 

 

14. Publiczne badanie ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2018 o godz. 1215 w Urzędzie Gminy i Miasta w 

Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 (sala posiedzeń). 

Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów. Otwarcie ofert 

będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz policzeniem 

otrzymanych ofert. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. 

 

 

WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY 

 

 

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

15.1 Treść zawieranej umowy musi być zgodna z istotnymi warunkami dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia określonymi w ppkt 3.2. i ppkt 3.3. SIWZ. 

15.2 Szczegółowe zapisy treści umowy zostaną ustalone przed podpisaniem umowy  

z wybranym Wykonawcą zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, Kodeksu cywilnego, 

Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15.3 Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyska akceptację 

Zamawiającego, zostanie podpisana w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

16. Ogłoszenie wyników przetargu. 

 

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy 

i Miasta Stawiszyn, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ( BZP). O wynikach przetargu zostaną poinformowani Wykonawcy, 

którzy złożyli oferty. 

 

17. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

Nie wymagane. 

 

 

 

 



 

 

18. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

 

ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM 
 

 

19. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 

 

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, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz 1986 ze zmianami). 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Stawiszyna, ul. Szosa Pleszewska 

3, 62-820 Stawiszyn , tel. (0627528079) , e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl;  

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Panem 

Damianem Posiłkiem – Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. 

Szosa Pleszewska  3, 62-820 Stawiszyn , tel. 062 7528079 wew 22, za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@stawiszyn. pl;  

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na udzielenie złotowego kredytu 

długoterminowego w kwocie 3.328.273,14  zł, odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja  postępowania, 

4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata , okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

5. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących; 

 



 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Wykonawcy nie przysługuje: 

 

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

Załączniki 

 

Nr 1 – Wzór formularza oferty cenowej 

Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-2  

ustawy  

Nr 3 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

 art. 24 ust. 1  
 

Stawiszyn, dnia 26 listopada 2018 roku. 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Justyna Urbaniak 

 

 

 

 

 


