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II. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN. 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia                   
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.). Postępowanie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. W zakresie nieuregulowanym               
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego 

długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na częściowe 
finansowanie inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”. 

2. Warunki udzielenia i spłaty kredytu: 
 

a) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji nie później niż w następnym dniu roboczym po 
podpisaniu umowy z Wykonawcą.  
 

b) Uruchomienie kredytu będzie następowało w formie bezgotówkowej, na podstawie dyspozycji 
Zamawiającego, złożonej w banku nie później niż na dwa dni robocze przed planowaną 
wypłatą. 
 

c) Zamawiający zakłada uruchomienie kredytu jedną transzą  w terminie do 10 października 2014 
roku. 

 
d) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego w walucie polskiej. 

 
e) Okres kredytowania od października 2014 r. do lipca 2020 r. (70 miesięcy). 

 
f) Spłata kapitału następować będzie w równych miesięcznych ratach kapitałowych płatnych do 

ostatniego dnia roboczego miesiąca. 
 

g) Pierwsza rata kapitałowa płatna do ostatniego dnia roboczego stycznia 2015 r. 
 



h) Ostatnia rata kapitałowa płatna do ostatniego dnia roboczego lipca 2020 r. 
 

i) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca, w którym 
dokonano wypłaty kredytu. 

 
j) Odsetki będą naliczane tylko od faktycznie wykorzystanych środków. 

 
k) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. 

 
l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz prawo do 

wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 
 

m) Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki 
WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku (Wykonawcy), wyrażonej w punktach procentowych 
w stosunku rocznym. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie 
kwartalnie na podstawie stawki bazowej (WIBOR 3M) ustalanej kwartalnie na ostatni dzień 
roboczy miesiąca poprzedzającego kwartał, za który naliczane są odsetki. 

 
n) Marża Wykonawcy będzie stała w okresie trwania umowy. 

 
o) Zmiana stawki WIBOR 3M w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego Zamówienia nie 

stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 
 

p) Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych                          
z udzieleniem i obsługą kredytu. 

 
q) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę 

dni w miesiącu. 
 

r) Zabezpieczeniem kredytu będzie: 
− weksel in blanko 
− pełnomocnictwo do rachunku bieżącego 
− cesja z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej hipoteką umowną 
− hipoteka umowna na nieruchomości oznaczonej jako działka 1990, objętej KW. nr 

RZIA/00037014/3. 
 

s) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Zamawiającym będą prowadzone w PLN. 
 

t) Zamawiający zakłada możliwość bezpłatnego aneksowania umowy kredytowej. 
 
3. Kod zamówienia według CPV: 66.11.30.00-5  - Usługi udzielania kredytu. 

 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2020 r.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania   

tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 



czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
 

2) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 

3) warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 

4) warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 
 

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych jeżeli dołączy do 
oferty: 

 
a) kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na 

realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy prawo 
bankowe, 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 lub też w przypadku wykonawcy zagranicznego, dokument 
wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę, że posiada 
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania, że stosunek łączący Wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów załączy: 
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
c) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
d) opis (charakter) stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
e) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, 
następujących dokumentów: 

 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                       

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 
 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega                             



z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,                          
a podmioty te będą brały udział, w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokumenty, o których mowa w punkcie od 4 a) do 4 g). 

 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie V.4.:  
1) pkt b – d i pkt f – 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 e – 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.  
 

6. Dokumenty, o których mowa w punkcie V.5.  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 V.5.  podpunkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

7. 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 V.5., 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 V.6. stosuje się odpowiednio.  

8. 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.  

9. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,                  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - 
załącznik nr 4 do SIWZ. 



 
10. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana zgodnie z formułą 

spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych 
do oferty. 

 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia   

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne - art. 22 ust. 1  prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2. 
 
2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1  prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3. 
 

3. Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na 
realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy prawo bankowe,    
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 lub też w przypadku wykonawcy zagranicznego, dokument wystawiony zgodnie               
z prawem kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę, że posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 
5. 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; 

 
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia 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; 

 
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-

8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

 
 



VI. A. Inne wymagane dokumenty 
 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA" - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ;  

2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, (w formie oryginału lub potwierdzonej 
notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym rejestrze (lub innym 
dokumencie) jako posiadająca uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik);  

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną                              
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie 
oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii). 
 

VI. B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 
1. W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jest 

udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających brak  
podstaw do  wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. 

2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

3. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.   

4. Ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów. 
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących 
wspólnie.   

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Możliwa jest również forma faksu (fax 
potwierdzony następnie pismem). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości 
Zamawiający uznaje, że pismo przesłane przez Zamawiającego na numer podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami. Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.lzk-lancut.pl  (na 
której zamieszczono siwz). 

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 



6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację 
zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej www.lzk-lancut.pl (na 
której zamieszczono siwz). 

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  
1) Pani Teresa Rejman – ŁZK Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, 
2) Pani Joanna Litwin - ŁZK Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. 
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski. 
4. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty na własny koszt. 
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie 

od wyniku postępowania. 
6. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem. 
8. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te 

złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym 
lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

9. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę· 

10. Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. 

12. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy - podpisującego ofertę,  
w przypadku pełnomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie. 

13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu                             
w przypadku pieczęci imiennej. 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. l l 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i dołączone do 
oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 



gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
poufności. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

15. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 
niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 
1) Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym: 

         a) opis opakowania (koperty) zewnętrznego: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
ul. Traugutta 20, 37-100 ŁAŃCUT 

Oferta na: 
„Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN.” 
”Nie otwierać przed godz. 9:00 dnia 08.09.2014 r.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) opis opakowania (koperty) wewnętrznego: 
adres wykonawcy   ……………. 

 
 Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 20, 37-100 ŁAŃCUT 
Oferta na: 
„Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN.” 
”Nie otwierać przed godz. 9:00 dnia 08.09.2014 r.” 
_______________________________________________________________________________ 
 
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli 

powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
musi być oznaczone "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

17. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 3 do dnia 08.09.2014 r. godz. 8:30, Otwarcie 
ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 215 w dniu j/w godz. 9:00. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy: 

a) przyjąć kwotę kredytu 3 500 000,00 PLN, 
b) przyjąć WIBOR 3M aktualny na dzień 31.08.2014 r., 
c) założyć spłatę kredytu w równych miesięcznych ratach kapitałowych, 
d) przyjąć datę uruchomienia całości kredytu na dzień 10.10.2014 r. 

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost ze 
SIWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Cena oferty ma obejmować całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie danych  
i zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z SIWZ. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. Cena oferty podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, ma charakter szacunkowy, 
służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 



8. Zgodnie z art. 87 ust. I zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
         z    podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
Cena (koszt kredytu)  100 %  
 

najniższa cena ofertowa 
Cena = ------------------------------- x 100 (pkt) 

cena oferty badanej 
 
XIV. 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 zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy  zostali 
wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym   
w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 
ustawy Pzp. , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia 
wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku 
unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku 
unieważnienia po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia przed podpisaniem umowy należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę podmiotów (Wykonawców) lub kopię wymienionej umowy poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez pełnomocnik. 

6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

7. Okres realizacji umowy wskazany w niniejszej SIWZ. 
8. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać dokonane na zasadach i w trybie  

niniejszej SIWZ – istotne postanowienia umowy. 
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

10. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w niniejszej SIWZ – załącznik: 
istotne postanowienia umowy. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy 
niniejszego postepowania. 
 
 
 
 



XVI. Istotne warunki umowy. 
 
1. Bank udziela Zamawiającemu, złotówkowego kredytu długoterminowego inwestycyjnego do 

wysokości 3.500.000,00 PLN ( słownie : trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na 
warunkach określonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy, bez odrębnego wniosku Zamawiającego o 
kredyt. 

2. Do umowy kredytowej zostaną wprowadzone postanowienia umożliwiające realizację uprawnień 
Zamawiającego opisane w SIWZ. Warunki ustalone w umowie kredytowej - jeśli są bardziej 
korzystne dla Zamawiającego - wyłączają stosowanie ogólnych warunków kredytowania 
ustalonych przez Bank w stosowanych regulaminach, taryfach, warunkach, etc. 

3. Do umowy kredytowej zostanie wprowadzone postanowienie, iż wszelkie postanowienia 
warunków ogólnych czy szczególnych umowy kredytowej, które są wprost sprzeczne                               
z wymaganiami określonymi w SIWZ, lub też czynią te wymogi w pełni lub częściowo 
nieskutecznymi, będą uważane za nieistniejące w takim zakresie w jakim ograniczają skuteczność 
wymagań określonych w SIWZ. 

4. Okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.07.2020 r. 
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat za 

wyjątkiem ustalonego w ofercie oprocentowania udzielonego kredytu składającego się stawki 
WIBOR 3M oraz stałej marży Banku. 

6. Wykonawca może w wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego 
Kredytu przed umownym terminem spłaty w przypadku: 
a) wykorzystania kredytu na inny cel, niż przewidziany, 
b) rażącego naruszenia warunków umowy tj: 
− nie zapłacenie marży od transzy udzielonego kredytu, zapłacenie marży w niepełnej 

wysokości lub po terminie, 
− niezgodnej z harmonogramem spłaty kredytu wraz z odsetkami. 

7. Z chwilą wypowiedzenia umowy o Kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku                                
i wyznaczenie nowego, uzgodnionego przez Strony w formie pisemnej, terminu spłaty zadłużenia. 
Wyznaczenie nowego terminu spłaty zadłużenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty 
wypowiedzenia umowy o kredyt. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni od 
daty doręczenia wypowiedzenia umowy. 

8. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, staje się ono zadłużeniem 
przeterminowanym. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 
11. Wykonawca może żądać aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej 

zabezpieczenie kredytu nie częściej niż raz na 3 lata. 
12. Dokumenty i oświadczenia inne niż zawarte w załącznikach do SIWZ, wymagane przez 

konkretnego Wykonawcę do zawarcia umowy kredytu zostaną przedstawione po rozstrzygnięciu 
przetargu (wyborze Wykonawcy). 

13. Wszelkie czynności dotyczące przygotowania umowy kredytowej oraz realizacji tej umowy, 
włączając w to niezbędne dokumenty i oświadczenia będą sporządzane w jedynie języku polskim. 

14. Oprocentowanie kredytu jest zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 
3M ustalanej kwartalnie na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego kwartał, za który 
naliczane są odsetki i stałej marży Banku. 

15. Sposób zabezpieczenia kredytu zgodny z postanowienia SIWZ. 
16. Wykonawca nie będzie naliczał kar i odsetek za zwłokę w spłacie odsetek. 
17. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu spłaty kapitału kredytu 

Wykonawca naliczy kary za zwłokę w spłacie wymagalnej części kapitału kredytu w wysokości 
obowiązującej w danym czasie u Wykonawcy dla zadłużenia przeterminowanego. 

18. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy kredytu nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                             



o powyższych okolicznościach, W takim wypadku Wykonawca (Bank) może żądać zapłaty kwoty 
pobranego kredytu oraz należnych mu odsetek za okres korzystania z kredytu. 

19. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w pkt 20 Istotnych 
warunków umowy poniżej z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie 
zmian. 

20. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ zmianę postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku gdy: 
a) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności ci, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
b) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
c) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa, 
d) dotyczą możliwości niewykorzystania części Kredytu przez Zamawiającego, 
e) dotyczą możliwości wcześniejszej spłaty części Kredytu Nr przez Zamawiającego, 
f) dotyczą możliwości uruchomienia i spłat kredytów w innej dacie. 

21. Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy będzie on zgodny 
z SIWZ, w szczególności gdy będzie zawierał istotne dla stron postanowienia zawarte w Istotnych 
warunkach umowy SIWZ i postanowienia zaoferowane w ofercie Wykonawcy. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom w ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI wymienionej ustawy. 
 
XVIII. Elementy dokumentacji przetargowej. 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr l do nr 4), ilość stron: 16. 
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                                                                                                     zatwierdził 

           
 

 

 
 

                                 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................... 
Siedziba Wykonawcy …………………………………………………………………………. 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko): 

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

Nr tel: ................................... Fax: ............................ e-mail: ................................................... 

REGON: ……………………………………….. NIP: …………………………………….. 

Do:   
 
Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: 
 
Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN. 

 
Oferujemy udzielenia kredytu na n/w warunkach: 
  
CAŁKOWITY ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU:  
 …………………...…..…..........……………..... zł 

 
Słownie złotych:...................................................................................................................................... 
…………………………………………………….........……………………………………………… 

 
Oferowane warunki uzyskania kredytu bankowego: 

 
1) oprocentowanie kredytu z uwzględnieniem WIBOR 3M z dnia 31.08.2014 r. (……..%) (łączna 
kwota odsetek) wynosi...............................zł. /słownie:…............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
2) marża Banku ..................... %. kwota - .................... zł /słownie: .......................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

akceptujemy ją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że wysokość stałej marży nie ulegnie zmianie w całym okresie trwania umowy. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                              

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 
5. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych 

napisem „POUFNE” niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

                                                   
........................ dnia ….................………                  

………........................................................                                                                  
                     Pieczęć i podpis upoważnionej osoby  
  



Załącznik nr 2             
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 
 

Nazwa Wykonawcy   ................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy    ................................................................................................................... 

 
Składając ofertę na : 
 

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN. 
 

Oświadczam, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 
publicznych” art. 22 ust. 1 (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.). 
 
 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 
 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 
4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                                                                                     
    miejscowość, data                                                            

............................................................................................ 
                  (podpis z pieczątką imienną, lub podpis   
                  czytelny osoby uprawnionej do  
                   reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 

 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 



 Załącznik nr 3      
 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” 

 
 
Nazwa Wykonawcy   ........................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy    ........................................................................................................... 

 
Składając ofertę na : 
 

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN. 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), który brzmi następująco: 
 
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub  wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 
1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,                      
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                          

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 



popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą 
kary.” 

   
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,                  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 

 
11) wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku.” 

 
 
 

 
         …………………………………..…..                                                                                                     
                     miejscowość, data                                                                                                                                     
                                                                                                                                              

.......................................................................................... 
                                                                                              (podpis z pieczątką imienną lub podpis 

                                                                                                          czytelny osoby uprawnionej do 
                                                                                                          reprezentowania Wykonawcy) 

 
 



                          Załącznik Nr 4 
 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

o przynależności do grupy kapitałowej w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 
 
nazwa Wykonawcy   ................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy    ................................................................................................................... 
 
Składając ofertę na : 
 

Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 3 500 000,00 PLN. 
 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” art. 26  
ust. 2d  (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) oświadczam, że” 
 
 

1) Należę do grupy kapitałowej, poniżej składam listę podmiotów, należących do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy * 

 
2) Nie należę do grupy kapitałowej.* 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:   
 

1. …………………………… 
2. …………………………… 
3. …………………………… 
4. …………………………… 
5. …………………………… 

 
 
 
 
 
 
…………………………………..…..                                                                                                     
            miejscowość, data                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       

            .................................................................................................. 
                                                                                                        (podpis z pieczątką imienną, lub  
                                                                                                       podpis czytelny osoby uprawnionej  
                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 


