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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. 
ul. Lędzińska 47 
43-143 Lędziny 
POLSKA 
zarejestrowany pod numerem KRS Nr 0000147512 , Regon: 276403072,  
Kapitał zakładowy 20 753 600,00 PLN zł;  

2. Definicja Wykonawcy 

Na potrzeby niniejszej SIWZ, za Wykonawcę - uważa się  bank działający na podstawie ustawy Prawo 
Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), który ubiega 
się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej 
zamówienia powyżej 200 000 EUR, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zm.).  

4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem postępowania jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego 
w wysokości 17 500 000,00 zł (słownie: siedemnaściemilionówpięćsettysięcy zł 00/100) 
przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych 
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” nr POIS.01.01.00-00-045/08 
realizowany jest w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 
tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013, objęty umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-045/08-00 zawartą  
w dniu 21.10.2009 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie a Przedsiębiorstwem  Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. z siedzibą  
w Lędzinach. 
Ponadto na mocy umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie a Przedsiębiorstwem  Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. z siedzibą 
w Lędzinach ww kredyt będzie objęty dofinansowaniem w formie dopłat do oprocentowania. 
 

Postanowienia obydwu Umów o dofinansowanie są wiążące dla realizacji Projektu. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

Główny przedmiot: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 
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6. Zamówienia częściowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

7. Zamówienia uzupełniające 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

8. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.05.2025 r. 

2. Przewidywany termin zawarcia umowy: IV kwartał 2012 r. 

3. Przewidywany termin uruchomienia kredytu: IV kwartał 2012 r. 
 

4. Powyższe termin mogą ulec zmianie ze względu na procedurę przetargową. 
 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności: 

- Muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, 
a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.),  
a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument 
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której 
mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana 
wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności: 

- Muszą wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywaniem usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej dwóch usług, których przedmiotem było udzielenie kredytu o wartości nie 
mniejszej niż 3 000 000 PLN w każdej z wykazanych usług; 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, w szczególności: 
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- Muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 23 ustawy oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna  
i finansowa. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach 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, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy oraz opisanych w ust. 10 niniejszej IDW, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług 
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym  
w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie 
działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo 
Bankowe (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług udzielania i obsługi kredytu w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniana 
będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), 

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa), 

4) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
Wykonawcy składają wspólne oświadczenie podpisane przez pełnomocnika lub przez 
osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców). 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną).  

2) aktualny odpis 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  
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich); 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich); 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich), 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o ubiegania się o udzielenie zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich), 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym 
w niniejszym punkcie. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 11.2:  

1) pkt 2 – 4 i pkt 6 – 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, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3 podpunkt 1 lit. a i c oraz podpunkt 2, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w punkcie 11.3 podpunkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11.3, 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. Zapisy punktu 11.4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w pkt. 11.1.2), 
zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. 11.1.2), Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej w złotych Narodowego Banku Polski 
(www.nbp.gov.pl) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający jako kurs 
przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez NBP, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 11 IDW.  

2. Wykonawcy, o których mowa wyżej ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja w toku postępowania prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące 
postanowienia: 

1) Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) 
upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę; 

2) Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 
3) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu zamówienia; 
4) umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego; 
5) Zapłata na rzecz jednego z Wykonawców występujących wspólnie zwalnia z dalszych 

zobowiązań Zamawiającego.  
 

13. Wadium 
 

1. Wysokość wadium. 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

50 000,00 PLN 

(słownie: pięćdziesiąttysięcy złotych 00/100) 

2. Forma wadium. 

1. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
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2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

 Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub 
pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie”. 

3. Postanowienia pkt 13.2.2 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 
13.2.1.b) i 13.2.1.e). 

 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

nr 32 1050 1399 1000 0023 4458 4277 ING Bank Śląski O/Tychy 
z dopiskiem <<wadium w postępowaniu na: Udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego 

przeznaczonego na  finansowanie kosztów kwalifikowanych  zadań inwestycyjnych 
realizowanych  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny”>>  –  nr POIS.01.01.00-00-45/08/1/2012” 
 

2. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego 
formach Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego w kasie w dniach: poniedziałek od 9:30 
do 14:45, wtorek, czwartek od 7:30 do 14:45, piątek od 8:30 do 15:45; (przerwa od 12:00 do 
13:00);  
Zaleca się aby kopia dokumentu wadium poświadczona przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem została dołączona do oferty. 
 

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie wskazanym powyżej przez Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert.  

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.  
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6. Utrata wadium. 

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;  

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
leżących po jego stronie. 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, 
dokonywane będą w PLN. 

16. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.  

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach (oryginał + kopia; kopia może być 
kserokopią oryginału, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby 
upoważnione) w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone  
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. 
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2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW  
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być złożone w formie uniemożliwiającej 
jej przypadkowe zdekompletowanie.  

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.  

6) Wszystkie strony oryginału oferty powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

7) Wszelkie poprawki lub wprowadzone zmiany w treści oferty muszą być opatrzone czytelnym 
podpisem osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy. 

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być 
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność oryginałem 
przez Wykonawcę tj. osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważniono 
dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

10) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione  
w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 

11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.  

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej IDW, 

b) Fomularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej IDW wraz z załącznikiem (kalkulacją-również w formie elektronicznej-na 
nośniku CD), 



 

Część I –  Instrukcja dla Wykonawców 12 
 

Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie  kosztów 
kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

e) Wykaz wykonanych usług, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej IDW, 

f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
o realizację zamówienia,  

h) w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, 

i) Kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, 

j) wzór umowy - Wykonawca przedstawia własny wzór umowy kredytowej  

k) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 11 niniejszej IDW. 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty stanowią integralną część oferty. 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca 
musi dokumenty oznaczyć napisem „Informacje objęte tajemnicą banku” i umieścić je  
w odrębnej części oferty oraz (na pierwszej stronie) w formularzu oferty zamieścić wykaz 
dokumentów lub ich części zawierające informacje objęte tajemnicą. 
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
a) Grzegorz Berger /32/ 21 66 123 w. 33 e-mail g.berger@pgk-partner.pl 
b) Katarzyna Lysko /32/ 21 66 123 w. 31 e-mail k.lysko@pgk-partner.pl  
 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 

1. Ofertę należy złożyć Sekretariacie Spółki, w siedzibie Zamawiającego:  
Lędziny,  ul. Lędzińska 47 

mailto:g.berger@pgk-partner.pl
mailto:k.lysko@pgk-partner.pl
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w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  15.10.2012 do godz.  11:00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. 

Oferta w postępowaniu na usługę pn.: 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego przeznaczonego 
na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 

Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 
 

Nie otwierać przed dniem: 15.10.2012r. godz. 11:15 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„Partner” Spółka z o.o. ul. Lędzińska 47; 43-143 Lędziny, sala konferencyjna, 
 

w dniu  15.10.2012r.  o godz.  11:15 

20. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty stanowi: suma prognozowanych kosztów udzielenia i obsługi kredytu, tj. marży 
banku, która będzie stała w całym okresie kredytowania oraz oprocentowania kredytu. 

2. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 
3M, powiększonej o stałą marżę w całym okresie kredytowania. Zamawiający określa sposób 
ustalania WIBOR-u 3 M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 3M 
według notowań z ostatniego dnia roboczego kwartału i mającej zastosowanie do określenia 
wysokości oprocentowania od 1-go dnia kwartału następnego. 

3. Cenę oferty należy podać w formie dziesiętnej, do dwóch miejsc po przecinku, liczbowo i słownie. 

4. Zamawiający zaznacza, że marża Banku jest musi zawierać wszystkie koszty związane  
z udzieleniem i obsługą kredytu. Niedopuszczalne jest wyszczególnienie w ofercie żadnych 
dodatkowych elementów kosztowych. 
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22. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
Suma prognozowanych kosztów udzielenia i obsługi kredytu, tj. stałej marży banku i WIBOR-u 
3M - 100%.  

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 

100 pkt. 

4. Przy ocenie punkty będą przyznawane według wzoru: 
 

Cko = 

Najniższa oferowana suma 
prognozowanych kosztów 

udzielenia i obsługi kredytu 
x 100 pkt.   oferowana suma 

prognozowanych kosztów 
udzielenia i obsługi kredytu 

badanej oferty 
 

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej sumie prognozowanych kosztów udzielenia i obsługi kredytu, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować sum prognozowanych kosztów 

udzielenia i obsługi kredytu, wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Dla prawidłowego ustalenia proponowanej sumy prognozowanych kosztów udzielenia i obsługi 

kredytu Wykonawca winien przyjąć następujące wytyczne:  

a) marża banku będzie stała w całym okresie kredytowania;  

b) WIBOR 3M -  należy przyjąć WIBOR 3M z dnia: 17.08.2012r., który wynosi: 5.1100. 

c) planowany okres kredytowania: październik 2012r. - maj 2025r., zgodnie z załącznikiem 

(kalkulacją) do Formularza Cenowego.  

d) dla uproszczenia: założyć wykorzystanie kwoty kredytu jak w załączniku (kalkulacji) do 

Formularza Cenowego. W celu obliczenia ceny kredytu należy wykorzystać arkusz kalkulacyjny 

stanowiący w/w załącznik, do oferty należy dołączyć go w wersji papierowej – podpisanej oraz 

elektronicznej - na nośniku CD.  

Wartość wynikająca z obliczenia sumy prognozowanych kosztów udzielenia i obsługi kredytu 
stanowić będzie jedynie podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast rozliczenie za 
wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi każdorazowo na podstawie stałej 
marży banku i oprocentowania obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym. 
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23. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

24. Tryb oceny ofert 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 
ust. 3 u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

2. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych 
skutków przewidzianych prawem. 

25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o jej wyborze, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz  
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni zgodnie z zapisami art.92 ust. 1 ustawy 

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, którzy złożyli oferty  
w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej; 
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3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

6) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej 
SIWZ, 

c) w części podlegajacej zmianie umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1 u.p.z.p. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 12.4 IDW. 

26. Istotne dla stron postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zostały określone w części II SIWZ – IPU, w szczególności: 

a) wykorzystanie kredytu bankowego objętego dopłatami na finansowanie kosztów przedsięwzięcia 
odbywa się zgodnie z wymaganiami i wytycznymi NFOŚIGW. 

27. Zmiana postanowień umowy 

1. Zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 ustawy zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 

1) zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu,  

2) zmiany statusu prawnego Wykonawcy, powodującej konieczność zmiany treści umowy, 

3) zmiany terminu wykorzystania kredytu lub jego wysokości, 

4) prolongaty spłaty kredytu na uzgodniony termin, 

5) obniżenia marży.  

28. Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej wskazane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
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poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy. 

2) Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 27.1 niniejszej IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

2. Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na postawie w/w 
ustawy. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 180-198 
ustawy Pzp. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okresowego za pośrednictwem Prezesa Izby w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g Pzp. 

29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów 
faksem (numer faksu podano w pkt. 1 niniejszej IDW). Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski  
i informacje przekazywane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
Zamawiającego przed upływem terminu w godzinach 700–1500 i została niezwłocznie potwierdzona. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

30. Podwykonawstwo 

Nie dopuszcza się powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom.  

31. Wykaz załączników do niniejszych IDW 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące dokumenty: 

Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór Formularza Cenowego wraz z załącznikiem (kalkulacją) 

3.  Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 
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Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

4.  Załącznik nr 4 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w postępowaniu 

5.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług 

6.  Załącznik nr 6 

Umowa z NFOŚiGW w Warszawie nr POIS.01.01.00-00-045/08-00   
o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  
w Gminie Lędziny” oraz załącznikami wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym 

7.  Załącznik nr 7 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

8.  Załącznik nr 8 Akt notarialny – tekst jednolity 

9.  Załącznik nr 9 
Bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 i 2011, dane 
finansowe wg stanu na dzień 30.06.2012r.    

10.  Załącznik nr 10 Opinia bankowa 

11.  Załącznik nr 11 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS 

12.  Załącznik nr 12 Zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków 

13.  Załącznik Nr 13 Studium Wykonalności  

14.  Załącznik Nr 14  Operat Szacunkowy  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

na: Udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie kosztów 
kwalifikowanych od zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lędziny” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-45/08/2/2012 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o. 
ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny  
 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail:  
 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

…….................................. zł, 

(słownie :……………………………………………………...............………….…) 

Stała marża banku zawiera wszystkie koszty związane z udzieleniem i obsługą kredytu  

 

Rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………………. 

 

                                                 
1
 Wykonawca modyfikuje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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4) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 

5) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione w Części II 
SIWZ, 

6) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Części 
III SIWZ oraz wyjaśnieniami Zamawiającego do tego dokumentu. Zbadałem (zbadaliśmy), 
zrozumiałem (zrozumieliśmy) i sprawdziłem (sprawdziliśmy) te dokumenty i stwierdziłem 
(stwierdziliśmy), że nie zawierają błędów ani innych wad, 

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]2,  

9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w 
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania3]: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    
 

Załącznikami do oferty są: 

1) …………………………………… 
2) …………………………………… 
3) …………………………………… 
4) …………………………………… 
5) …………………………………… 

 
Załączniki stanowią integralną część oferty. 

 
5. Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

                                                 
2
 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 

Część I –  Instrukcja dla Wykonawców 21 
 

Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie  kosztów 
kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza cenowego 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-

45/08/2/2012 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. 

ul. Lędzińska 47 
43-143  Lędziny 
 
 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

Cena oferty wyrażona jako suma prognozowanych kosztów udzielenia  
i obsługi kredytu z uwzględnieniem: 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość wyrażona w %  Wartość wyrażona słownie 

1 2 3 4 

1 
Marża stała przez cały okres 
kredytowania 

  

2. WIBOR 3M z dn. 17.08.2012r. 5.1100  

Proponowane oprocentowanie roczne  
kredytu w dniu 17.08.2012r. (1+2) 

  

 Wartość wyrażona w zł Wartość wyrażona słownie 

suma prognozowanych kosztów udzielenia  
i obsługi kredytu wyliczona na podstawie 
arkusza w załączeniu   

  

 
Uwaga! Wartości w kol. 3 i 4 muszą być zgodne z wartościami określonymi w Harmonogramie 
prognozwanych transz i spłat rat – załącznik do Formularza Cenowego (kalkulacja). 
 
 

3. PODPIS(Y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie  kosztów 
kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Załącznik do Formularza Cenowego (kalkulacja) 
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Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie  kosztów 
kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-

45/08/2/2012 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. 

ul. Lędzińska 47 
43-143  Lędziny 

 
2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), spełniam(y) warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. Udzielenie i obsługa 
kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych od zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie gminy Lędziny”, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

3. PODPIS(Y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie  kosztów 
kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-

45/08/2/2012 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. 

ul. Lędzińska 47 
43-143  Lędziny 
 
2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia na usługi pn. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego 
na finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 
Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lędziny” w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 
 
 
3. PODPIS(Y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie  kosztów 
kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” 

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych usług 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-
45/08/2/2012 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. 

ul. Lędzińska 47 
43-143  Lędziny 
 
2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem (wykonaliśmy) lub/i wykonuję (wykonujemy) 
następujące usługi: 
 

Lp. Nazwa usługi Szczegółowy opis usługi 

Data wykonania/ 
wykonywania Odbiorca (nazwa, adres, nr 

telefonu do kontaktu) 
Nazwa 

Wykonawcy
4
 początek 

(data) 
zakończenie 

(data) 

1.       

2.       

3.       

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych 
w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej usługi 
skutkuje nie uznaniem danej usługi za należycie wykonaną. 

 

3. PODPIS(Y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 

                                                 
4
 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 


