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1. Zamawiający: 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim  
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym XI Wydział 
Gospodarczy w Lublinie pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  
NIP 921-00-10-133; REGON 950177059;  tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519. 

Adres strony internetowej – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 
Adres e-mail – admin@pgkimtomaszow.mbnet.pl 
2. Godziny  urzędowania:  700-1500  w  dniach od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni  
ustawowo wolnych od pracy). 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego 
na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 
2  Rodzaj zamówienia publicznego: usługa. 
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 
a)   w dniu 12.09.2013 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 184565-2013 
b)   w dniu 12.09.2013 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości  
667.200,00 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, 
Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”. 

1. Postawienie kredytu w kwocie ogółem 667.200,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem 
tysięcy dwieście złotych) do dyspozycji Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia podpisania 
umowy.  

2.  Kredyt będzie uruchamiany w transzach według potrzeb Zamawiającego.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości poboru kredytu bez ponoszenia za to 

dodatkowych opłat i prowizji.  
4. Zamawiający zastrzega sobie brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu ze środków uzyskanych       

z dotacji, z uwagi na fakt złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotu inwestycji w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej.  

6. Zamawiający zastrzega wówczas renegocjacje harmonogramu terminów i warunków spłaty 
kredytu (skrócenie okresu kredytowania), bez ponoszenia za to dodatkowych obciążeń 
finansowych.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszej spłaty pozostałej kwoty 
kredytu bez poboru przez bank pozostałych odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą 
kredytu i możliwość dokonywania spłat rat kapitałowych poza harmonogramem bez ponoszenia 
z tego tytułu dodatkowych obciążeń finansowych.  

8. W przypadku zmiany sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki Zamawiający zastrzega 
możliwość renegocjacji warunków umowy (wydłużenie okresu kredytowania), bez ponoszenia za 
to dodatkowych obciążeń finansowych. 

9. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M plus stała marża kredytowa od 
uruchomienia kredytu do całkowitej spłaty, płatne każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca 
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostanie uruchomiona ostatnia transza 
kredytu. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu 
wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.   
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10. Spłata kredytu (kapitału) w 72 ratach miesięcznych płatnych każdego ostatniego roboczego dnia 
miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty, począwszy od dnia 
30.09.2014r. 

11. Prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu podpisania umowy 
kredytowej i liczona jako procent od postawionej do dyspozycji kwoty kredytu. Prowizja musi 
zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. 

12. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane            
z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby 
skalkulować                 i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca 
przez cały okres kredytowania. 

13. Karencja w spłacie kredytu będzie obejmować okres od uruchomienia kredytu do 30.09.2014 r. 
Spłata kredytu rozpocznie się od 30.09. 2014 r.  

14. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu         
w wysokości mniejszej od planowanej kwoty, powyższa okoliczność nie będzie skutkować 
rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń             
w stosunku do Zamawiającego, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty. 

15. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 

     CPV- 66.11.30.00-5  usługi udzielania kredytu  

16. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
19. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  

aukcji elektronicznej. 
20. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
21. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
22. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu 
ofertowym – załącznik Nr 1 (art. 36 ust. 4 ustawy). Gdy w wykonaniu zadania nie będą brali 
udziału podwykonawcy, należy wpisać adnotację – nie dotyczy.  

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobie dokonywania oceny spełnienia 
warunków: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 
22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące: 

a)  W zakresie posiadania  uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności wykażą 
że: 

       posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy      
z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) 

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 3. 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 
      Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 3. 
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna 

złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik Nr 3. 
2.  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca   może  polegać   na  wiedzy  i  doświadczeniu,   

potencjale   technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
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finansowych innych podmiotów, niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  
stosunków.  Wykonawca  w  takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 6. 

4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy,             
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów 
wymienionych w § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231). 

5.  Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia  wyżej wymienionych warunków na podstawie 

oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Każdy Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy       

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 

4. Aktualnego odpisu 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy –         
„z postępowania o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  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”. 

5. Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej,       
o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na 
podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego - innego dokumentu 
równoważnego, tj. statutu nadanego przez Ministra Skarbu w odniesieniu do banków 
państwowych. 

6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji  i konsumentów        
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity: Dz. 
U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –  
załącznik Nr 5  do niniejszej SIWZ. 

7. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może 
również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
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8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

9. 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 8 zastępuje się  je  
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. Terminy ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak w pkt 8. 

10.   Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej oryginalności. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 
polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

13. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność             
z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału      
w postępowaniu, które musi zostać złożone w oryginale. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

15. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy. 

16. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się       
w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów            
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.      
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie 
winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako 
„część jawna oferty” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną 
jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

17. Zamówienie nie ma charakteru międzynarodowego i nie przewiduje się rozliczeń  w walutach 
obcych a jedynie w PLN. 

18.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków     
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

19. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń  lub dokumentów  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty o których mowa  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                         
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
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oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert.  W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 
ust. 1 ustawy). 

20.  Zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.      
z 2013 r. poz. 231). 

21. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych niniejszą 
specyfikacją oraz brak kompletności wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty 
z prowadzonego postępowania przetargowego. 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

1. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy Zamawiającym    
a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się 
za pomocą faksu z tym, że wiadomość przesłaną faksem należy potwierdzić niezwłocznie w 
formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze 
od godz. 7.00 do 15.00. 

2.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert. Pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1 ustawy). 

3.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa (art. 38 ust. 1a i 1b ustawy). 

4.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2 ustawy). 

5.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy). 

6.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. (art. 38 ust. 
4a pkt 1 ustawy). 

7.   Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na 
stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy). 

8.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  

9.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
10. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  są: 
       1. Roman Żurawiecki  w sprawach formalnych postępowania, 
       2. Mirosława Hryń w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 
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7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo     
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013r. poz. 907) i zawierać 
wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono           

z dokumentów dołączonych do oferty. 
7. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność         

z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie). 
8.  Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały. 
9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 

formularza ofertowego. 
11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać kolejno: 
     a) formularz oferty – załącznik nr 1 
     b) oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 4 i 5 
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zapewniającym w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert bez uszkodzenia tego opakowania.   

13. Koperta lub opakowanie winno być zaadresowane na adres Zamawiającego,  podany na wstępie 
oraz posiadać oznaczenie: 

„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego       

w Tomaszowie Lubelskim”, nie otwierać przed 20.09.2013r. przed godz. 1130. 

8. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 
składana oferta, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem „Zmiana”. 

3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  z napisem na kopercie ”Wycofanie”. 

5. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą 
otwierane. 

9. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cena kredytu (koszt kredytu) dla dokonania oceny oferty stanowi sumę wszystkich całkowitych 
kosztów obsługi kredytu, tj.  sumy łącznej kwoty odsetek do zapłacenia w całym okresie spłaty 
poczynając od momentu postawienia poszczególnych transz kredytu do dyspozycji do dnia spłaty 
ostatniej raty kredytu oraz prowizji od udzielonego kredytu (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Dla wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć, że kredyt zostanie wypłacony w dwóch transzach, 
tj.: 

I transza w wysokości 560.000,00 PLN –  18.X.2013 r. 
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II transza w wysokości 107.200,00 PLN – 27.XII.2013 r. 
3. Dla sposobu obliczenia ceny należy przyjąć, że kredyt będzie spłacany w 72 ratach, z tym, że: 

- 71 rat równych w zaokrągleniu do pełnych złotych po 9267,00 zł. 
- ostatnia rata wyrównawcza wysokości  9243,00 zł.  
- okres karencji w spłacie kredytu od dnia uruchomienie kredytu do 30.09.2014 r. 

4. Cena kredytu (koszt kredytu) powinna  być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. Wykonawca ma określić najniższy koszt kredytu (cenę), na który składa się: 
- oprocentowanie kredytu zmienne (stawka WIBOR 1M) + stała marża kredytowa; 
- prowizja od udzielonego kredytu. 

W celu obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień umieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu na portalu Uzp. 

6. Wskazana marża kredytowa będzie wskaźnikiem stałym, niepodlegającym zmianie. Wskazane   
w pkt 9.5 składniki kosztu kredytu (ceny) uwzględniają wszystkie koszty związane                         
z uruchomieniem i bieżąca obsługą kredytu.  

7. Cenę ofertową należy podać następująco: 
a) cena kredytu – (cyfrowo oraz słownie). 

8. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena kredytu (koszt kredytu) podana w ofercie. 
9. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

10. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty, wraz          
z podaniem znaczenia kryteriów: 

1. Ocenianie kryteria i ranga w ocenie. 
2. Oferowana cena: waga kryterium – 100 % 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (koszt) kredytu obliczony 

przez Wykonawcę w łącznej kwocie na cały okres kredytowania z uwzględnieniem 
następujących wielkości: 

a) stawka WIBOR 1M (do obliczenia należy przyjąć stawkę WIOBOR 1M z dnia umieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu na portalu Uzp.), 

b) stała marża kredytowa w okresie kredytowania, 
c) prowizja od udzielonego kredytu. 
4. Punktacja będzie przyznana wg wzoru: 
C oferty = cena minimalna/cena oferty badanej x 100 

      5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

      6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

11. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37 
A do dnia 20.09.2013r.  do godz. 1100. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie 
zostaną zwrócone bez otwierania. 

2. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 
warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do Zamawiającego nie naruszą terminu składania 
ofert.  

12. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2013r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego                                                                           

w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 37 A w sali konferencyjnej pokój nr 7. 
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3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na      
sfinansowanie zamówienia. 

4.  Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofertach.  

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był 
obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których 
mowa w ust. 3 i 4. 

6. Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny 

zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli zaistnieją okoliczności 
przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy. 

13. Termin związania z ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin  związania 

ofertą, z tym, że 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 jednak niż 60 dni. 

14. Odrzucenie oferty: 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a. Jest niezgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych, 
b. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
c. Jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 
     nieuczciwej konkurencji, 
d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e. Została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenia 
     zamówienia, 
f. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 

art. 87 ust. 2 ustawy,  
g. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 
1. Zawiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                     
i prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na tablicy ogłoszeń                     
w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejsze oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane    
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w inny sposób nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem 
art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                     
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,        
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy. 

      16. Informacje o formalnościach związanych z zawarciem umowy po wyborze oferty: 

1 Umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór umowy przedłożony przez Wykonawcę                       
z uwzględnieniem warunków Zamawiającego określonych w punkcie 17. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, której 
projekt Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 

1. Okres kredytowania: 80 miesiące liczone od dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu. 
2. Postawienie kredytu w kwocie ogółem 667 200,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem 

tysięcy dwieście złotych) do dyspozycji Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia 
podpisania umowy.  

3. Wykorzystanie kredytu w transzach:  
I transza w wysokości 560.000,00 PLN –  do 18.X.2013 r. 
II transza w wysokości 107.200,00 PLN – do 27.XII.2013 r. 
według potrzeb Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi niniejszą specyfikacją.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru kredytu bez ponoszenia za to dodatkowych opłat       
i prowizji. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu ze środków uzyskanych       

z dotacji, z uwagi na fakt złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotu inwestycji w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej.  

7. Zamawiający zastrzega wówczas renegocjacje harmonogramu terminów i warunków spłaty 
kredytu (skrócenie okresu kredytowania), bez ponoszenia za to dodatkowych obciążeń 
finansowych.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszej spłaty pozostałej kwoty 
kredytu bez poboru przez bank pozostałych odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą 
kredytu i możliwość dokonywania spłat rat kapitałowych poza harmonogramem bez ponoszenia 
z tego tytułu dodatkowych obciążeń finansowych.  

9. W przypadku zmiany sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki Zamawiający zastrzega 
możliwość renegocjacji warunków umowy (wydłużenie okresu kredytowania), bez ponoszenia za 
to dodatkowych obciążeń finansowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w 
wysokości mniejszej od planowanej kwoty, powyższa okoliczność nie będzie skutkować 
rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego, a odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty. 

11. Wykonawca nie będzie pobierał w związku z realizacją zamówienia jakichkolwiek 
dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści oferty.  

12. Akceptowanymi przez Zamawiającego formami zabezpieczenia spłaty kredytu są:  
- hipoteka na nieruchomości zabudowanej usługowo-biurowej, położonej przy ul. Lwowskiej 53  

w Tomaszowie Lubelskim, będącej własnością Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski, 
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

13. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + stała  marża kredytowa przez cały okres kredytowania. 
14. Spłata odsetek miesięcznie każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca 

następnego po miesiącu, w którym zostanie uruchomiona ostatnia transza kredytu. Do obliczeń 
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kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu wykorzystania kredytu               
w stosunku do 365 dni w roku.   

15. Prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu podpisania umowy 
kredytowej. 

16. Karencja w spłacie kredytu będzie obejmować okres od uruchomienia kredytu do 30.09.2014 r. 
Spłata kredytu rozpocznie się od 30.09. 2014 r. 

17. Transze kredytu przekazywane będą na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez 
Bank PEKAO S.A. I/O w Tomaszów Lubelski, nr 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781. 

18. Ostateczna treść umowy będzie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu przetargu               
w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych i kwestii nie objętych wymienionymi 
powyżej warunkami.   

18. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art.180 ust. 2 ustawy: 
a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c)  odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy, wskazując okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a)  nie zawiera braków formalnych, 
b)  uiszczono wpis. 

6. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 

19. Informacje uzupełniające: 

1. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępni do wglądu w swojej 
siedzibie następujące dokumenty: 
a) Sprawozdanie finansowe za 2012 r., 
b) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe 
za okres od początku roku do końca miesiąca lipca 2013 r. F-01/I-01, 
c) Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach wydane przez Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, 
d) Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach wydane przez Urząd Skarbowy w Tomaszowie 
Lubelskim, 
e) Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Biłgoraju Inspektorat w Tomaszowie Lubelskim. 

20.  Postanowienia końcowe: 

1. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę skutkuje natychmiastowym 
wykluczeniem z postępowania. 

2. Sporządzenie oferty niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji skutkuje odrzuceniem 
oferty.  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
4. Zamawiający określi dokładny termin i miejsce zawarcia umowy. 
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5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego znajdują się w dziale VI Pzp. (środki ochrony prawnej) 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie  przepisy ustawy              
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania  umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,    
a w przypadku braku porozumienia oddadzą pod rozstrzygniecie Sadowi właściwemu rzeczowo 
i miejscowo Zamawiającemu. 

                                                                                                         

 Załączniki do SIWZ: 

Nr 1   -   Formularz ofertowy 
Nr 2   -   Harmonogram spłaty kredytu 
Nr 3   -   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nr 4   -   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Nr 5   -   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Nr 6   -   Wzór Pisemnego zobowiązania innego podmiotu 
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                                                                                                                                       Załącznik Nr 1 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. W nawiązaniu do ogłoszenia w dniu ................... postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu 
inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”.                                                                                                         

 – oferujemy: 

1. Kredyt w kwocie ........................ zł uruchomiony na podstawie dyspozycji Zamawiającego od 
dnia .................................. 
2. Okres kredytowania od .............................................. do  ....................................... 
3. Spłata kapitału zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej oferty 
4. Oprocentowanie kredytu zmienne jako suma stawki WIBOR 1M obowiązującej w pierwszym 
dniu kalendarzowym danego kwartału i stałej marży kredytowej. 
5. Stała marża, o której mowa w pkt  4 przez cały okres kredytowania wynosi ......... %. 
6. Stawka WIBOR 1M obowiązująca w dniu ......................... 2013 roku wynosi ...... %.                                 
7. Oprocentowanie kredytu  wynosi .......... % w stosunku rocznym (poz. 5+6). 
8. Prowizja od udzielonego kredytu za cały okres kredytowania wynosi ...................... .  
9. Całkowity koszt kredytu wynosi: ................... zł., słownie............................................................... 
................................................................................................................................................................ 
10. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty                 
i właściwego wykonania zamówienia. 
11. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
12. Oświadczam, że zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia 
umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuje się w przypadku wybrania mojej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
13. Oświadczam, że wyżej wymieniona firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz złożyłem wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnienie tych warunków. 
14. Załączniki: 

a. Harmonogram spłat kredytu wg wzoru załączonego do projektu oferty, 
b. Projekt umowy. 

14. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie zadania będącego 
przedmiotem zamówienia w zakresie ......................................................... 
Ofertę niniejszą składamy na  ...... kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są; 
 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 
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6. ........................................................................................................................................ 

7. ........................................................................................................................................ 

 

 
 
        ................................, dnia ............2013r.  ....................................................... 
        (podpis i pieczęć osób uprawnionych 
               do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 

Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów podmiotów 
składających ofertę wspólną oraz wskazanie Lidera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *niepotrzebna skreślić 
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                         Załącznik Nr 2   
 

HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU w kwocie  ........................................ zł PLN 

  
Lp. Data płatności Rata kapitału 
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                         Załącznik Nr 3 

      ........................................      
         pieczęć Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 
 
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie 
Lubelskim” 

 
Oświadczam/y, że  zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) na dzień składania 
oferty spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
dotyczące: 

 
        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. 
          
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 
Kodeksu Karnego. 

 
 

               
...................................................        ..............................................................  
                 miejscowość, data        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
Uwaga: w  przypadku spełniania warunków udziału na podstawie zawartego pisemnego 
zobowiązania innego podmiotu, powyższe zobowiązanie należy  dołączyć do oświadczenia. 

 
 

niepotrzebne skreślić* 
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Załącznik Nr 4 

   ......................................              
     pieczęć Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia na: 
 
 
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie 
Lubelskim”                                                                                                         

 
 
Oświadczam/y  na dzień składania oferty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania              
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907). 
Niniejsze oświadczenie potwierdza - wykazuje również brak podstaw prawnych do wykluczenia     
w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
...................................................                         ..............................................................  
                 miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
Uwaga: w przypadku składania oferty wspólnej niniejsze oświadczenie składa każdy 
Wykonawca osobno. Dotyczy to również wspólników spółki cywilnej. 
 
 
 
niepotrzebne skreślić* 
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                                                                                                                              Załącznik Nr 5 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany:………..........................................................................................................  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
będąc  upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa wykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) oświadczam, że przystępując do udziału          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego 

w Tomaszowie Lubelskim”                                                                                                         
 
nie przynależymy do grupy kapitałowej * 
przynależymy do grupy kapitałowej * 
 
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o ochronie konkurencji                    
i konsumentów. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………     ………………………………………………. 
 miejscowość, data      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
                                       
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                   Załącznik Nr 6 

 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWI ĄZANIA INNEGO PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 

Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie 

Lubelskim”  
 

Nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie : 

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

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

Będąc    upoważnionym do reprezentowania   podmiotu składającego zobowiązanie: oświadczam/y, 
że oddaję/my do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia                       
w następującym zakresie: 
 

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

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

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

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

 

   ………………………               ………………………………………………. 
       miejscowość, data   podpis osoby uprawnionej działającej w imieniu podmiotu           

składającego zobowiązanie 
                                        

 

 

Uwaga: niniejsze zobowiązanie jest składane tylko w przypadku korzystania z usług innego 
podmiotu do realizacji zadania.                                                                                                                   


