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Izbicko, dn.13.12.2013r. 
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dot.: post�powania o udzielenie zamówienia publicznego.  

  
 Nazwa zadania: Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na:  

Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE 
      Numer sprawy: ZP.271.2.2013 
  
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiaj�cego 
Nazwa zamawiaj�cego: Gmina Izbicko 
Adres zamawiaj�cego:   ul. Powsta�ców �l�skich 12 
Kod Miejscowo��:      47-180 Izbicko 
Telefon: 774617221 
Faks:    774631254 
Adres strony internetowej: www.izbicko.pl, www.bip.izbicko.pl 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@izbicko.pl 
Godziny urz�dowania: pn. 7.30-17.00, wt.-czw.7.30 -15.30, pt. 7.30-14.00 
  
II. Tryb udzielenia zamówienia 

1.                  Post�powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówie� publicznych (Dziennik Ustaw rok 2013, poz. 907 ze zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

2.                  Post�powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto�ci szacunkowej 
poni�ej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie� publicznych. 

3.                  Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 
46  Prawa zamówie� publicznych. 

4.                  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie maj� przepisy ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

  
III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia  jest udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego 
w kwocie  450 000 zł ( słownie: czterysta pi��dziesi�t tysi�cy zł) na: Wniesienie udziałów do spółki 
WIK OPOLE 
 
Dost�pno�� kredytu w kwocie 450 000 zł do  dn. 30.12.2013r. 
 
  

1)      Spłaty rat: 
  
10.12.2016r.  -    5 000 zł 
  
31.05.2017r. -  20 000 zł 
30.11.2017r   - 25 000 zł 
  
31.05.2018r.  - 25 000 zł 
30.11.2018r.  - 25 000 zł 
  
31.05.2021r.  - 75 000 zł 
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31.11.2021r.  - 75 000 zł 
  
31.05.2022r.  -  100 000 zł 
30. 11.2022r.  - 100 000 zł 
  
  
2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2022r. 
3) Okres karencji w spłacie kredytu ( po�yczki ) obejmuje okres od dnia podpisania umowy do  10.12.2016r.         
4) Odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu  naliczane b�d� w okresach miesi�cznych i płatne do 
5 nast�pnego miesi�ca pocz�wszy od 1 stycznia 2014r. 
5) Oprocentowanie kredytu  według stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia miesi�ca + stała mar�a banku           
( mar�a banku mo�e by� równie� ujemna)  w okresie obowi�zywania umowy. 
6)  Zamawiaj�cy nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielania kredytu   oraz za 
ewentualne sporz�dzenie aneksów. 
7) Jako zabezpieczenie kredytu ustala si� weksel in blanco wraz  z deklaracj� wekslow�. 
8) Dopuszcza si� mo�liwo�� wcze�niejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 
9) W przypadku spłaty cz��ci kapitału lub cało�ci odsetki b�d� naliczane od faktycznego zadłu�enia. 
10) Poza kwotami okre�lonymi w ofercie Bank nie pobiera �adnych innych opłat i prowizji.  
11) W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy, 
strony dopuszczaj� mo�liwo�� przedłu�enia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powy�sza zmiana 
wymaga formy pisemnej i mo�e by� dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania okre�lonego w 
umowie. Z tytułu przedłu�enia terminu spłaty kredytu oprocentowanie b�dzie naliczone na zasadach 
zaproponowanych w ofercie.  Z tytułu przesuni�cia terminu spłaty wykonawca nie b�dzie pobierał �adnych 
opłat i prowizji. 
  
Kody Wspólnego Słownika Zamówie�: 
kod CPV: 66113000-5  Usługi udzielania kredytu 
  
2.Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert cz��ciowych. 
3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 
4. Przedmiotem niniejszego post�powania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
5. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci udzielenia zamówie� uzupełniaj�cych. 
6. Informacja na temat mo�liwo�ci powierzenia przez wykonawc� wykonania cz��ci lub cało�ci zamówienia 
podwykonawcom: 
 Ze wzgl�du na specyfik� przedmiotu zamówienia zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci powierzenia 
przez wykonawc� wykonania cz��ci lub cało�ci niniejszego zamówienia podwykonawcom. 
7. Wymagania stawiane wykonawcy: 
  7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��, zgodno�� z warunkami technicznymi i jako�ciowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
 7.2 Wymagana jest nale�yta staranno�� przy realizacji zobowi�za� umowy,  
 7.3 Ustalenia i decyzje dotycz�ce wykonywania zamówienia uzgadniane b�d� przez zamawiaj�cego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
 7.4 Okre�lenie przez wykonawc� telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustale� niezb�dnych 
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
  7.5 Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wyrz�dzone przez wykonawc� podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  
  
IV. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2022r. 
  
V. Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy spełniaj� warunki, dotycz�ce: 
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1) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa 
nakładaj� obowi�zek ich posiadania, 
działalno�� prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych 
uprawnie� (koncesja, zezwolenie, licencja) -  Zezwolenie uprawniaj�ce do wykonywania czynno�ci 
bankowych zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1376 
ze zm.)  lub inny dokument równowa�ny potwierdzaj�cy uprawnienia w/w zakresie. 
  
2)  posiadania wiedzy i do�wiadczenia, 
Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
  
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
  
2. Wykonawca mo�e polega� na wiedzy i do�wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolno�ciach finansowych innych podmiotów, niezale�nie od charakteru 
prawnego ł�cz�cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi�zany jest udowodni� 
zamawiaj�cemu, i� b�dzie dysponował zasobami niezb�dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno�ci 
przedstawiaj�c w tym celu pisemne zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezb�dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
  
3. Wykonawcy, którzy nie wyka�� spełnienia warunków udziału w post�powaniu podlega� b�d� 
wykluczeniu z udziału w post�powaniu.  
4. Z udziału w niniejszym post�powaniu wyklucza si� wykonawców, którzy podlegaj� wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówie� publicznych. 
5. Ofert� wykonawcy wykluczonego uwa�a si� za odrzucon�. 
6. Zamawiaj�cy odrzuca ofert�, je�eli: 
1) jest niezgodn� z ustaw�. 
2) jej tre�� nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze�eniem art. 87 
ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówie� publicznych. 
3) jej zło�enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została zło�ona przez wykonawc� wykluczonego z udziału w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6) zawiera bł�dy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor�czenia zawiadomienia nie zgodził si� na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówie� publicznych 
8) jest niewa�na na podstawie odr�bnych przepisów, 
  
7. Ocena spełnienia warunków udziału w post�powaniu dokonywana b�dzie w oparciu o zło�one przez 
wykonawc� w niniejszym post�powaniu o�wiadczenia oraz dokumenty. 
  
 
VI. Wykaz o�wiadcze� lub dokumentów, jakie maj� dostarczy� wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w post�powaniu 
  
A. Na ofert� składaj� si� nast�puj�ce dokumenty i zał�czniki: 
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 A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawc� ( zał�cznik nr 1 do SIWZ ) 
 A.2) O�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówie� 
publicznych.( zał�cznik nr 2 do SIWZ ) 
 A.3) O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 
1 Prawa zamówie� publicznych ( zał�cznik nr 3 do SIWZ ) 
A.4) O�wiadczenie dotycz�ce grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówie� publicznych ( zał�cznik 
nr 4 do SIWZ ) 
  
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 
Prawa zamówie� publicznych wykonawca składa nast�puj�ce dokumenty: 
 B.1) Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci 
gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy 
przed upływem terminu składania ofert. 
B.2) Aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�cego, �e wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub za�wiadczenia, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu - wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert. 
B.3) Aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�cego, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu - wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert. 
  
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) 
ustawy Pzp, nale�y zło�y� nast�puj�ce dokumenty: 
 C.1) Koncesja, zezwolenie lub licencja.                                                                                                    
Zezwolenie uprawniaj�ce do wykonywania czynno�ci bankowych zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Prawo Bankowe (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1376��ze zm.)  lub inny dokument równowa�ny potwierdzaj�cy 
uprawnienia w/w zakresie. 
  
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
  D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), B.2), B.3) składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, �e: 
 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci - wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo �e 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub 
wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce 
przed upływem terminu składania ofert. 
 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie - wystawiony nie wcze�niej ni� 6 
miesi�cy przed upływem terminu składania ofert.  
  
Je�eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje si� dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zast�puje si� je dokumentem 
zawieraj�cym o�wiadczenie zło�one przed notariuszem, wła�ciwym organem s�dowym, administracyjnym 
albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcze�niej ni� w 
terminach okre�lonych w niniejszym pkt. „D". 
  
E. W przypadku, kiedy ofert� składaj� wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia musi 
ona spełnia� nast�puj�ce warunki: 
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E.1) Oferta winna by� podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w post�powaniu 
lub do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy. 
E.2) Stosowne pełnomocnictwo / upowa�nienie wymaga podpisu prawnie upowa�nionych przedstawicieli 
ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie - nale�y zał�czy� do oferty. 
E.3) Oferta winna zawiera�: o�wiadczenia i dokumenty opisane w pkt. B, C.1) dla ka�dego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane s� wspólnie. 
  
F. Postanowienia dotycz�ce składanych dokumentów: 
F.1) Dokumenty w niniejszym post�powaniu mog� by� składane w oryginale lub kopii po�wiadczonej za 
zgodno�� z oryginałem przez wykonawc� lub osob� / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
"za zgodno�� z oryginałem". 
F.2) Oferta, wszystkie wymagane zał�czniki, składane dokumenty oraz o�wiadczenia podpisane przez 
upowa�nionego przedstawiciela wykonawcy wymagaj� zał�czenia wła�ciwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego. 
F.3) Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski. 
F.4) Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia oryginału lub notarialnie po�wiadczonej kopii dokumentu 
wył�cznie wtedy, gdy zło�ona przez wykonawc� kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w�tpliwo�ci, 
co do jej prawdziwo�ci. 
  
VII. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz przekazywania 
o�wiadcze� lub dokumentów, a tak�e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si� z 
wykonawcami  
1. Zasady i formy przekazywania o�wiadcze�, wniosków i innych: 
1) Wszelkie o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy i wykonawcy 
przekazuj� pisemnie. Pisma do zamawiaj�cego nale�y kierowa� na adres zamawiaj�cego podany w pkt. I 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania si� z wykonawcami: 
 a) Zamawiaj�cy dopuszcza porozumiewanie si� za pomoc� faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
  
Ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania o�wiadcze�, wniosków, 
zawiadomie� oraz innych informacji przekazanych za pomoc� faksu. 
  
 b) Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� porozumiewania si� drog� elektroniczn� na adres poczty 
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania o�wiadcze�, wniosków, 
zawiadomie� oraz innych informacji przekazanych drog� elektroniczn�. 
  
3) W przypadku, gdy przesłane za pomoc� faksu o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
dokumenty w niniejszym post�powaniu b�d� nieczytelne zamawiaj�cy mo�e si� zwróci� o ponowne ich 
przesłanie za pomoc� innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 
  
2. Osoby uprawnione do porozumiewania si� z wykonawcami 
1) Osob� ze strony zamawiaj�cego upowa�nion� do kontaktowania si� z wykonawcami jest: 
-Teresa Rok – skarbnik, tel. 774617221 wew. 104                                                                                             -
- Aneta Adamiec – sprawy proceduralne, tel. 774617221 wew.119       
w terminach – w  godzinach pracy zamawiaj�cego 
2) Osob� ze strony zamawiaj�cego upowa�nion� do potwierdzenia wpływu o�wiadcze�, wniosków, 
zawiadomie� oraz innych informacji przekazanych za pomoc� faksu lub drog� elektroniczn� jest: 
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-Teresa Rok – skarbnik, tel. 774617221 wew. 104                                                                                             -
- Aneta Adamiec- sprawy proceduralne, tel. 774617221 wew.119                                                                                  
w terminach – w  godzinach pracy zamawiaj�cego 
3. Wyja�nienie tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) wykonawca mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj�cy udzieli wyja�nie� niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał specyfikacj� istotnych warunków zamówienia nie pó�niej ni� na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, z zastrze�eniem pkt.2). 
2) Je�eli wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji wpłynie do zamawiaj�cego pó�niej ni� do ko�ca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub 
dotyczy udzielonych wyja�nie�, zamawiaj�cy mo�e udzieli� wyja�nie� lub pozostawi� wniosek bez 
rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesuni�cia terminu, o którym mowa w 
pkt. 2), po upłyni�ciu, którego zamawiaj�cy mo�e pozostawi� wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji bez 
rozpoznania. 
4) Tre�� zapyta� oraz udzielone wyja�nienia zostan� jednocze�nie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania �ródła 
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej – www.bip.izbicko.pl . 
5) Nie udziela si� �adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja�nie� czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiaj�cego zapytania w sprawach wymagaj�cych zachowania pisemno�ci post�powania. 
6) Zamawiaj�cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
4. Modyfikacja tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiaj�cy mo�e przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikowa� tre�� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostan� wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostan� na stronie internetowej- www.bip.izbicko.pl  . 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równie� 
pytania wykonawców wraz z wyja�nieniami staj� si� integraln� cz��ci� specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i b�d� wi���ce przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowi�zania wykonawcy odno�nie 
wcze�niej ustalonych terminów b�d� podlegały nowemu terminowi. 
4) Je�eli wprowadzona modyfikacja tre�ci specyfikacji nie prowadzi do zmiany tre�ci ogłoszenia 
zamawiaj�cy mo�e przedłu�y� termin składania ofert o czas niezb�dny na wprowadzenie zmian w ofertach, 
je�eli b�dzie to niezb�dne. 
5) Je�eli wprowadzona modyfikacja tre�ci specyfikacji prowadzi do zmiany tre�ci ogłoszenia 
zamawiaj�cy zamie�ci w Biuletynie Zamówie� Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówie� Publicznych", przedłu�aj�c jednocze�nie termin składania ofert o 
czas niezb�dny na wprowadzenie zmian w ofertach, je�eli spełnione zostan� przesłanki okre�lone w art. 12a 
ust. 1 lub 2 Prawa zamówie� publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówie� Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówie� Publicznych zamawiaj�cy zamie�ci informacj� o 
zmianach na tablicy ogłosze� oraz na stronie internetowej- www.bip.izbicko.pl  . 
  
VIII. Wymagania dotycz�ce wadium 
 1. Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium. 
  
IX. Termin zwi�zania ofert� 
1. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje zwi�zany ofert� przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu zwi�zania ofert� 
zamawiaj�cy mo�e tylko raz zwróci� si� do wykonawców o wyra�enie zgody na przedłu�enie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłu�szy jednak ni� 60 dni. 
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4. Wykonawca mo�e przedłu�y� termin zwi�zania ofert� samodzielnie, zawiadamiaj�c o tym 
zamawiaj�cego. 
5. Je�eli przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowi�zek wniesienia nowego wadium lub jego przedłu�enia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
  
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca mo�e zło�y� jedn� ofert�, w formie pisemnej, w j�zyku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty zwi�zane z przygotowaniem oferty ponosi składaj�cy ofert�. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofert� wymagaj� podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upowa�nionego przedstawiciela wykonawcy wymaga zał�czenia wła�ciwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawiera� wszystkie wymagane dokumenty, o�wiadczenia, zał�czniki i inne 
dokumenty, o których mowa w tre�ci niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny by� sporz�dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiaj�cego wzorcami (zał�cznikami), zawiera� informacje i dane okre�lone w tych dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie musz� by� naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisuj�cej ofert�. 
8) Wszystkie strony oferty powinny by� spi�te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj�cy mo�liwo�ci 
dekompletacji zawarto�ci oferty. 
  
2. Postanowienia dotycz�ce wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wi�cej podmioty gospodarcze : 
1) Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiaj� pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upowa�nienie 
do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upowa�nionych przedstawicieli ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie nale�y zał�czy� do oferty. 
3) Oferta winna by� podpisana przez ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie lub przez 
upowa�nionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� 
za wykonanie umowy. 
5) Je�eli oferta wspólna zło�ona przez dwóch lub wi�cej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym post�powaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiaj�cy za��da w 
wyznaczonym terminie zło�enia umowy reguluj�cej współprac� tych wykonawców, podpisanej przez 
wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie mo�e by� krótszy ni� termin 
realizacji zamówienia. 
3. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Ofert� nale�y zło�y� w nieprzejrzystej, zamkni�tej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantuj�cy 
zachowanie poufno�ci jej tre�ci oraz zabezpieczaj�cej jej nienaruszalno�� do terminu otwarcia ofert.  
2) Koperta / opakowanie zawieraj�ce ofert� winno by� zaadresowane do zamawiaj�cego na adres 
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazw�, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób nast�puj�cy: 
Oferta - Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na:  Wniesienie 

udziałów do spółki WIK OPOLE, numer sprawy: ZP.271.2.2013 
Nie otwiera� przed godz. 10.15  w dniu 23.12.2013r. 

3)        Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za zdarzenia wynikaj�ce z nienale�ytego oznakowania 
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
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4. Inne wymagania dotycz�ce przygotowania oferty:  
- Pełna nazwa  i adres Wykonawcy - dopuszcza si� czytelny odcisk piecz�ci. 
- W/W oznaczenie na kopercie ( nazwa przetargu, data i godzina otwarcia )                                                                                           
- Ofert� stanowi druk "Oferta" z zał�cznikami i wymaganymi dokumentami. 
- Wykonawca obowi�zany jest przygotowa� ofert� zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
- J�zyk oferty - polski 
- Forma pisemna oferty pod rygorem niewa�no�ci. 
- Wymaga si�, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 
- Zło�enie przez jednego Wykonawcy wi�cej ni� jednej oferty spowoduje ich odrzucenie. 
- Osoby wskazane w dokumencie upowa�niaj�cym do wyst�powania w obrocie prawnym lub posiadaj�ce 
pełnomocnictwo musz� zło�y� podpisy na wszystkich stronach oferty, zał�cznikach oraz w miejscach, w 
których oferent naniósł zmiany. 
  
  
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty nale�y składa� do dnia: 23.12.2013r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiaj�cego 
Urz�d Gminy w  Izbicko                                                                                                                                  
Ul. Powsta�ców �l�skich 12 
47-180 Izbicko  
pokój nr 7, na I pi�trze – Sekretariat  
  
2. Wykonawca mo�e, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni� lub wycofa� ofert�. Zmiana, jak i 
wycofanie oferty, wymagaj� zachowania formy pisemnej. 
  
3. Oferty zostan� otwarte dnia: 23.12.2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiaj�cego 
Urz�d Gminy w  Izbicko  
Ul. Powsta�ców �l�skich 12 
47-180 Izbicko  
Pokój nr 14, na II pi�trze – sala narad 
  
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
Cena oferty uwzgl�dnia wszystkie zobowi�zania, musi by� podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodr�bnieniem nale�nego podatku VAT - je�eli wyst�puje. 
Cena podana w ofercie winna obejmowa� wszystkie koszty i składniki zwi�zane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez zamawiaj�cego. 
Cena mo�e by� tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza si� wariantowo�ci cen. 
Cena nie ulega zmianie przez okres wa�no�ci oferty (zwi�zania ofert�). 
Cen� za wykonanie przedmiotu zamówienia nale�y przedstawi� w „Formularzu ofertowym" stanowi�cym 
zał�cznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Inne: 
- Przy kalkulacji kosztów obsługi kredytu nale�y wyodr�bni� na formularzu oferty: 
1. Wysoko�� oprocentowania kredytu według stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia miesi�ca+ stała 
mar�a banku ( mar�a banku mo�e by� równie� ujemna) przed dniem zło�enia oferty. Oprocentowaniu  
podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmuj�c rzeczywist� liczb� dni w miesi�cu oraz 
zało�enie, �e rok liczy 365 dni, zmiana oprocentowania wynikaj�ca ze stawki  WIBOR 1M nie stanowi 
zmiany warunków umowy i nie wymaga jej  wypowiedzenia. 
2. Ł�czn� kwot� odsetek przy zastosowaniu w/w stawki oprocentowania oraz zało�e� przyj�tych w 
warunkach ogólnych. 
3. Mar�� bankow� (procentowo i kwotowo). 
4. Prowizj� (procentowo i kwotowo).                                                                                                
 Prowizja od udzielonego kredytu - płatna od kwoty uruchomianej transzy. 
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5. Cen� oferty stanowi suma warto�ci pozycji 1-4  wyra�ona w PLN. Obliczenia ceny oferty nale�y 
dokona� przy zało�eniu wykorzystania kredytu wskazanym w Roz. III niniejszej SIWZ. 
6. W przypadku spłaty kredytu we wcze�niejszym terminie, odsetki b�d� liczone do dnia spłaty 
kredytu, a nie do ko�ca umowy ( zastrze�enie mo�liwo�ci przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty zamawiaj�cy poinformuje w formie pisemnej 
wykonawc�. 
7. Kredyt b�dzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiaj�cego weksla In blanco wraz z 
deklaracj� wekslow�. 
  
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj�cy uzna oferty za spełniaj�ce wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, je�eli: 
 1.1. oferta, spełnia wymagania okre�lone niniejsz� specyfikacj�, 
 1.2. oferta została zło�ona, w okre�lonym przez zamawiaj�cego terminie, 
 1.3.      wykonawca przedstawił ofert� zgodn� co do tre�ci z wymaganiami zamawiaj�cego. 
  
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych oblicze� przy ocenie ofert, stanowi podstawow� 
zasad� oceny ofert, które oceniane b�d� w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez wykonawców w zakresie ka�dego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymaln� ilo�� punktów ustalon� 
w poni�szym opisie, pozostałe b�d� oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalon� 
punktacj�: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyj�te w niniejszym post�powaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione poni�ej 
  
  
     Wzór 
 Nazwa kryterium:                                                             Liczba uzyskanych punktów                           
       cenowe                                                                             
                                        Cena oferty najkorzystniejszej 
              Cena   =        ---------------------------------------------    x 100 pkt. 
                                                  Cena oferty badanej 
  
  
5. Oferta wypełniaj�ca w najwy�szym stopniu wymagania okre�lone w ka�dym kryterium otrzyma 
maksymaln� liczb� punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniaj�cym wymagania kryterialne przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik b�dzie traktowany jako 
warto�� punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz�, pozostałe oferty zostan� sklasyfikowane 
zgodnie z ilo�ci� uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego 
oferta uzyska najwy�sz� ilo�� punktów. 
7. Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spo�ród ofert uznanych za wa�ne, 
  
XIV. Informacja o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl�dnieniem postanowie� 
wynikaj�cych z tre�ci niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiaj�cy podpisze umow� z wykonawc�, który przedło�y najkorzystniejsz� ofert�. 
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3. Zamawiaj�cy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podaj�c w 
szczególno�ci: 
1) nazw� (firm�), siedzib� i adres wykonawcy, którego ofert� wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
tak�e nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy zło�yli oferty wraz z punktacj� przyznan� 
ofertom w ka�dym kryterium oceny ofert i ł�czn� punktacj�. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, je�eli takie b�dzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je�eli takie b�dzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego mo�liwe b�dzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiaj�cego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłosze�, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiaj�cego – www.bip.izbicko.pl , 
  
5. O uniewa�nieniu post�powania o udzielenie zamówienia   zamawiaj�cy zawiadomi równocze�nie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali si� o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewa�nienia post�powania przed upływem terminu 
składania ofert 
2) zło�yli oferty - w przypadku uniewa�nienia post�powania po upływie terminu składania ofert 
podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 
  
6. W przypadku uniewa�nienia post�powania o udzielenie zamówienia, zamawiaj�cy na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał si� o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszcz�ciu kolejnego post�powania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je�eli 
zostało ono przesłane faksem lub drog� elektroniczn�, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je�eli 
zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w post�powaniu zło�ona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono �adnej oferty 
oraz nie wykluczono �adnego wykonawcy, mo�liwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiaj�cy powiadomi wybranego wykonawc�. 
9. W przypadku, gdy oka�e si�, �e wykonawca, którego oferta została wybrana b�dzie uchylał si� od 
zawarcia umowy zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz� spo�ród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, �e zachodzi jedna z przesłanek uniewa�nienia post�powania. 
  
XV. Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy  

1. Zamawiaj�cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 
  
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej umowy 
Postanowienia umowy zawarto w: 
Umowa kredytowa  z Wykonawc� który wygra przetarg winna zawiera�, co najmniej postanowienia 
dotycz�ce: 
1. Warto�ci transz kredytu  i dat ich uruchomienia, 
2. Stwierdzenie, i� bank nie b�dzie pobiera� poza kwotami okre�lonymi w ofercie �adnych innych opłat i 
prowizji, 
3. Formuła naliczania oprocentowania, 
4. Terminy i kwoty spłaty kredytu,                                                                                                                 
5.Dane zabezpieczenia kredytu ,  
6. W przypadku spłaty kredytu we wcze�niejszym terminie, odsetki liczone b�d� do dnia spłaty a nie do 
ko�ca umowy (zastrze�enie mo�liwo�ci przedterminowej spłaty kredytu  bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiaj�cy poinformuje w formie pisemnej wykonawc�,                                                                         
7.W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy, 
strony dopuszczaj� mo�liwo�� przedłu�enia terminu spłaty kredytu  o czas oznaczony. Powy�sza zmiana 
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wymaga formy pisemnej i mo�e by� dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania okre�lonego w 
umowie. Z tytułu przedłu�enia terminu spłaty kredytu  oprocentowanie kredytu b�dzie naliczone na 
zasadach zaproponowanych w ofercie.  Z tytułu przesuni�cia terminu spłaty wykonawca nie b�dzie pobierał 
�adnych opłat i prowizji,                                                        
8.Ustalenie, i� w przypadku niespłacenia w terminie zadłu�enia z tytułu kapitału b�d� miały zastosowanie 
obowi�zuj�ce  odsetki od nale�no�ci przeterminowanych. 
  
XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej. 
1. �rodki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do S�du) w niniejszym post�powaniu przysługuj� 
wykonawcom, a tak�e innym podmiotom, je�eli maj� lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
lub poniosły lub mog� ponie�� szkod� w wyniku naruszenia przez zamawiaj�cego przepisów ustawy Prawo 
zamówie� publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia �rodki ochrony 
prawnej przysługuj� równie� organizacjom wpisanym na list� organizacji uprawnionych do wnoszenia 
�rodków ochrony prawnej prowadzon� przez Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych. 
3. W niniejszym post�powaniu odwołanie przysługuje wył�cznie wobec czynno�ci: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu, 
2) wykluczenia odwołuj�cego z post�powania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołuj�cego 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno�ci podj�tej przez zamawiaj�cego w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynno�ci, do której zamawiaj�cy jest zobowi�zany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym post�powaniu odwołanie wykonawca mo�e w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa� o nich zamawiaj�cego. W przypadku uznania 
zasadno�ci przekazanej informacji zamawiaj�cy powtórzy czynno�� albo dokona czynno�ci zaniechanej, 
informuj�c o tym wykonawców. 
5. Odwołanie powinno wskazywa� czynno�� lub zaniechanie czynno�ci zamawiaj�cego, której zarzuca 
si� niezgodno�� z przepisami ustawy, zawiera� zwi�złe przedstawienie zarzutów, okre�la� ��danie oraz 
wskazywa� okoliczno�ci faktyczne i prawne uzasadniaj�ce wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi si� w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno�ci zamawiaj�cego stanowi�cej podstaw� jego 
wniesienia, je�eli zostało ono przesłane faksem lub drog� elektroniczn�, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno�ci zamawiaj�cego stanowi�cej podstaw� jego 
wniesienia, je�eli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec tre�ci ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowie� specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi si� w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówie� Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiaj�cego – www.bip.izbicko.pl . 
8. Odwołanie wobec czynno�ci innych ni� okre�lone w pkt. 6, 7 wnosi si� w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzi�to lub przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci mo�na było powzi�� wiadomo�� o 
okoliczno�ciach stanowi�cych podstaw� jego wniesienia. 
9. Je�eli zamawiaj�cy mimo takiego obowi�zku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi si� nie pó�niej ni� w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie� Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesi�ca od dnia zawarcia umowy, je�eli zamawiaj�cy nie zamie�cił w Biuletynie Zamówie� 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi si� do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc� wa�nego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
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11. Odwołuj�cy przesyła kopi� odwołania zamawiaj�cemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna� si� z jego tre�ci� przed upływem tego terminu. Przesłanie 
kopii odwołania mo�e nast�pi� pisemnie, faksem lub drog� elektroniczn�. 
12. Brak przekazania zamawiaj�cemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie okre�lonym powy�ej, 
stanowi jedn� z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajow� Izb� Odwoławcz�. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec tre�ci ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie� 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj�cy mo�e przedłu�y� termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwi�zania 
ofert� ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajow� Izb� Odwoławcz� orzeczenia. 
15. Kopi� odwołania zamawiaj�cy:  
1) przeka�e niezwłocznie innym wykonawcom uczestnicz�cym w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia, je�eli odwołanie dotyczy tre�ci ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie� specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wzywaj�c wykonawców do przyst�pienia do post�powania 
odwoławczego. 
16. Przyst�pienie do post�powania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazuj�c stron�, do której przyst�puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni�cia 
na korzy�� strony, do której przyst�puje.  
17. Przyst�pienie do post�powania odwoławczego dor�cza si� Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomoc� wa�nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi� przesyła si� zamawiaj�cemu oraz wykonawcy 
wnosz�cemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlega� b�dzie rozpoznaniu przez Krajow� Izb� Odwoławcz�, je�eli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom post�powania odwoławczego 
przysługuje skarga do S�du. 
20. Pozostałe informacje dotycz�ce �rodków ochrony prawnej znajduj� si� w Dziale VI Prawa zamówie� 
publicznych „�rodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
  
XVIII. Postanowienia ko�cowe 
1. Uczestnicy post�powania maj� prawo wgl�du do tre�ci protokołu post�powania, ofert od chwili ich 
otwarcia w trakcie prowadzonego post�powania za wyj�tkiem dokumentów stanowi�cych zał�czniki do 
protokołu (jawne po zako�czeniu post�powania) oraz stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrze�onych przez uczestników 
post�powania. 
2. Udost�pnienie dokumentów odbywa� si� b�dzie wg poni�szych zasad: 
- zamawiaj�cy udost�pnia wskazane dokumenty po zło�eniu pisemnego wniosku 
- zamawiaj�cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost�pnianych dokumentów  
- udost�pnienie dokumentów odbywa� si� b�dzie w obecno�ci pracownika zamawiaj�cego 
- wykonawca nie mo�e samodzielnie kopiowa� lub utrwala� tre�ci zło�onych ofert, za pomoc� urz�dze� lub 
�rodków technicznych słu��cych do utrwalania obrazu 
- udost�pnienie mo�e mie� miejsce w siedzibie zamawiaj�cego oraz w czasie godzin jego pracy - 
urz�dowania 
3. Na wniosek wykonawcy zamawiaj�cy prze�le kopi� protokołu lub zał�czników poczt�, faksem lub drog� 
elektroniczn�, z zastrze�eniem, �e je�eli z przyczyn technicznych przesłanie kopii  dokumentów b�dzie 
znacz�co utrudnione zamawiaj�cy poinformuje o tym wykonawc� oraz wska�e sposób, w jaki mog� one by� 
udost�pnione.  
4. Kopiowanie dokumentów w zwi�zku z ich udost�pnieniem wykonawcy zamawiaj�cy wykonuje odpłatnie 
(cena 0,30 gr. za 1 stron�). 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj� przepisy ustawy Prawo zamówie� publicznych, 
rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 pa�dziernika 2010 r. w sprawie protokołu post�powania o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny. 
 6. Zamawiaj�cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post�powaniu. 
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XIX. Zał�czniki 
Zał�czniki składaj�ce si� na integraln� cze�� specyfikacji: 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawc� ( zał�cznik nr 1 do SIWZ ). 
2) O�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówie� 
publicznych.( zał�cznik nr 2 do SIWZ ). 
3) O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 
Prawa zamówie� publicznych ( zał�cznik nr 3 do SIWZ ). 
  
  
      

�� ������ ��	��
�����
��������� ������
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���

�

       
Zał�cznik nr 1 do SIWZ                       
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
  
Dane dotycz�ce wykonawcy 
  
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
  
Dane dotycz�ce zamawiaj�cego 
Gmina Izbicko 
Ul. Powsta�ców �l. 12 
47-180 Izbicko  
  
Zobowi�zania wykonawcy 
Nawi�zuj�c do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Udzielenie Gminie Izbicko kredytu 
długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE 
numer sprawy:ZP.271.2.2013, 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków  
                                                                                                                                                                       
Zamówienia za cen�: 

  
Cena oferty 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
  
ZGODNIE Z  PONI	SZYM  ZESTAWIENIEM: 
1 2 3 4 
Oprocentowanie kredytu 
według stawki WIBOR  1M 
na dzie� 30.11.2013r.  i 
wynikaj�ca z niego kwota 
odsetek 

Mar�a 
……………...%        
Kwota mar�y 
  
           
  

Prowizja: 
…………………% 
Kwota prowizji 
  
     
  

Cena oferty / suma kwot 
okre�lonych w poz. 1,2,3/ 
  
  
  

  
  
 

      

                                                                                                                                                                   
Oprócz  powy�ej wymienionych składników ceny kredytu bank nie b�dzie pobierał innych prowizji i opłat. 



���

�

  
  
 
 
 
O�wiadczam, �e: 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  
Termin płatno�ci:.......... dni  
  
 Reklamacje b�d� załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... 
..........  
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........   
  
 Inne: ….............................................. 
  
O�wiadczenie dotycz�ce postanowie� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. O�wiadczam, �e zapoznałem si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, nie wnosz� �adnych 
zastrze�e� oraz uzyskałem niezb�dne informacje do przygotowania oferty. 
2. O�wiadczam, �e uwa�am si� za zwi�zanego ofert� przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
  
Dokumenty 
  
Na potwierdzenie spełnienia wymaga� do oferty zał�czam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
  
Zastrze�enie wykonawcy 
  
Inne informacje wykonawcy:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
  
  
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy 
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Zał�cznik nr 2 do SIWZ  
  
O�WIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU 
  
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
  
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
  
Miejscowo�� ................................................   Data ..................... 
  
  
O�wiadczamy, �e spełniamy warunki udziału w post�powaniu okre�lone szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiaj�cego, dotycz�ce w szczególno�ci:  
  
1) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa 
nakładaj� obowi�zek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i do�wiadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
  
  
Na potwierdzenie spełnienia wy�ej wymienionych warunków do oferty zał�czam wszelkie dokumenty i 
o�wiadczenia wskazane przez zamawiaj�cego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
  
  
  
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 3 do SIWZ 
  
O�WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST�POWANIA 
  
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
  
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
  
Miejscowo�� ................................................   Data ..................... 
  
  
O�wiadczamy, �e w stosunku do Firmy, któr� reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówie� publicznych w szczególno�ci: 
1) Firma, któr� reprezentujemy nie wyrz�dziła szkody, nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c je 
nienale�ycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem s�du, które uprawomocniło si� w okresie 3 lat 
przed wszcz�ciem niniejszego post�powania. 
2) z Firm�, któr� reprezentujemy zamawiaj�cy nie rozwi�zał, nie wypowiedział umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ani nie odst�pił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczno�ci za które Firma, któr� reprezentujemy ponosi odpowiedzialno��, je�eli rozwi�zanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odst�pienie od niej nast�piło w okresie 3 lat przed wszcz�ciem post�powania, a 
warto�� niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% warto�ci umowy. 
3) w stosunku do Firmy, któr� reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadło�ci, z 
wyj�tkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadło�ci doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym 
postanowieniem s�du, je�eli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj� maj�tku 
upadłego. 
4) Firma, któr� reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, 
odroczenia, rozło�enia na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymania w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu. 
5) osoby okre�lone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przest�pstwo 
popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób 
wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, 
przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia 
korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego 
6) w stosunku do Firmy, któr� reprezentujemy S�d nie orzekł zakazu ubiegania si� o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro�b� kary. 
  
Na potwierdzenie spełnienia wy�ej wymienionych warunków do oferty zał�czam wszelkie dokumenty i 
o�wiadczenia wskazane przez zamawiaj�cego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
  
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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 Zał�cznik nr 4 do SIWZ 
O�WIADCZENIE DOTYCZ	CE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
  
  
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
  
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
  
Miejscowo�� ................................................   Data ..................... 
  
  
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówie� publicznych składam list� podmiotów nale��cych do tej 
samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
  
  
  
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
  
  
  
O�wiadczam, �e nie nale�� do grupy kapitałowej / �e podmiot, który reprezentuj� nie nale�y do grupy 
kapitałowej *. 
  
  
  
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
  
* Niepotrzebne skre�li� 
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�


