
                   

ZNAK: ZP 271.15.2013

Lipnik  2013- 11-04

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.

Udzielenie długoterminowego kredytu  konsolidacyjnego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Lipnik  
 27-540 Lipnik  20
www.bip.lipnik.pl 
inwestycje@lipnik.pl 
Godziny  pracy urzędu  7.15  -  15.15 
Tel (15) 869 14 10 faks (869 17 54)

1. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie  na podstawie art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz  907 ze zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000,00 EURO.

2. Opis przedmiotu zamówienia  

UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

3 Przedmiot zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu 
konsolidacyjnego dla Gminy Lipnik w wysokości 4.527.691,00 PLN ( słownie: cztery 
miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złoty ) o 
okresie spłaty do 31 grudnia 2020 roku.

3.2 Kredyt jest przeznaczony na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych kredytów.

3.3 Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo zgodnie ze złożoną dyspozycją 
Zamawiającego.
Wykonawca udzielający kredytu dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych kredytów bezpośrednio na konta banków, wobec których 
Zamawiający posiada takie zobowiązania, nie później niż do dnia 31.03.2014 r .
Spłata zobowiązań odnosi się do:
- Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Lipnik wg umowy Nr 1/JST/2009
  z dnia 21.09.2009 r. kwota  -  348.160,00 PLN,
- Bank Spółdzielczy Kielce O/Obrazów  wg umowy Nr 1J/09/019
  z dnia 23.12.2009 r. kwota  -  270.207,00 PLN,
- Bank Spółdzielczy Kielce O/Obrazów wg umowy Nr 019/11/JD001
  z dnia 08.09.2011 r. kwota  -  3.221.324,00 PLN,
- Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Lipnik wg umowy Nr 1/JST/2012
  z dnia 2310.2012 r. kwota  -  688.000,00 PLN.

3.4 Spłaty rat kredytu (kapitału) przewidziane na lata 2016 – 2020, dokonywane będą 
            w ratach kwartalnych, w terminie do końca każdego miesiąca kończącego kwartał.
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            Okres karencji w spłacie rat kapitałowych ustala się do 30 marca 2016 roku.
            Ostatnia rata kredytu przypada do 31 grudnia 2020 roku.
            Wysokość rat kredytu oraz termin ich spłaty określa „Harmonogram spłaty
            długoterminowego kredytu konsolidacyjnego”, stanowiący załącznik Nr 4
            do niniejszej specyfikacji.

3.5 Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych, do 10-go każdego 
miesiąca od wykorzystanej kwoty kredytu, według stóp procentowych 
obowiązujących w trakcie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu , do 
dnia poprzedzającego jego spłatę.

3.6 Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
3.7 Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się 

z sumy:
-    stałej w okresie kredytowania marży banku,
-    zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania WIBOR (WIBOR 1M).
     Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 
     1-miesięcznych notowanej na 30 października 2013 r.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć 
wysokość stawki WIBOR-1M na dzień 30 października 2013 r. tj 2,60 % 
O  wysokości  oprocentowania  w  danym  miesiącu  Wykonawca  (bank)  powiadomi 
Zamawiającego na piśmie w terminie 5 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania 
dla  danego  okresu  odsetkowego.  Oprocentowaniu  podlega  kwota  faktycznie 
wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, 
że  rok  liczy  365  dni,  ilość  dni  w  roku  przestępnym  366.  Zmiana  oprocentowania 
wynikająca  ze  stawki   WIBOR  1  M  nie  stanowi  zmiany  warunków  umowy  i  nie 
wymaga jej wypowiedzenia.

3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty poszczególnych rat, spłaty 
           rat  kredytu w innej wysokości i terminach  niż określone  w „Harmonogramie spłaty

     długoterminowego kredytu konsolidacyjnego” jak również wcześniejszej spłaty  
    całości kredytu  bez ponoszenia dodatkowych  kosztów. O zmianie terminu spłaty  
     kredytu zamawiający poinformuje w formie  pisemnej Wykonawcę

3.9 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
    3.10 Zamawiający   nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie
           przepisów bankowych.

Dokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielenia kredytu stanowiące załącznik do SIWZ;

1) Sprawozdania Rb-27s na dzień 30.09.2013r.,
2) Sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N na dzień 30.09.2013 r.,
3) Uchwałę Nr XXIX/226/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2013,
5) Uchwałę XXXIII/264/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r w sprawie 
zaciągnięcia  kredytu  konsolidacyjnego  zaciąganego  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
kredytów.
6) Uchwałę Nr XXXIV/293/2013  Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013r 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2012,
7) Uchwałę Nr XXXIV/294/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013r 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik z wykonania budżetu za 2012 rok,
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8) Uchwałę Nr XXIX/227/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  na lata 2013-2020.
9) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu 
konsolidacyjnego  zaciąganego  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów   -  zostanie 
opublikowana   niezwłocznie po otrzymaniu w/w opinii przez Zamawiającego 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia -  Kod CPV   66.11.30.00-5

3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.   

 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

8. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia;  

 8.1.  Kredyt winien być postawiony do dyspozycji  Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 3.3.  
niniejszej specyfikacji, ostateczna spłata –  31 grudnia 2020 r..  

  8.2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  całkowitej  spłaty  zobowiązań  Zamawiającego  z  tytułu 
wcześniej zaciągniętych kredytów, w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2014 r..

  8.3. Miejscem realizacji zamówienia jest Urząd Gminy w Lipniku  27- 540 Lipnik 20

9. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych 
warunków. 

9.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

9.1.1.zgodna  w  kwestii  sposobu  jej  przygotowania,  oferowanego  przedmiotu  i  warunków 
zamówienia ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ,

9.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

9.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

9.2.1.złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych 
  oraz spełniają warunki, dotyczące:

9.2.1.1.posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Na  potwierdzenie  niniejszego  warunku  należy  złożyć  Kredyt  winien  być  postawiony  do 
dyspozycji  Zamawiającego  na  zasadach  określonych  w  pkt.  3.3.  niniejszej  specyfikacji, 
ostateczna spłata –  31 grudnia 2028 r..

9.2.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

9.2.1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia:

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

9.2.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ:

Jeżeli  wykonawca,  polega  na  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  wymaga  się 
przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów.
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Uwaga!
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 
innych  podmiotów  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego  wykonania  zamówienia  oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu 
trzeciego:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, 

o których mowa w pkt. 9.2.1.4
2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty;
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wykazania  się  doświadczeniem i  wiedzą  innego podmiotu wykonawca jest 
zobowiązany udowodnić,  że wykonawca ten będzie  uczestniczył  w realizacji  przedmiotu 
zamówienia . 
Jeżeli  wykonawca  przedstawia  kserokopię  dokumentów  odnoszących  się  do  tych 
podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.

9.2.2. nie podlegają wykluczeniu.

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży:

-    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

-     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.  1 pkt 9 ustawy Pzp,  wystawioną nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert –w odniesieniu do podmiotów zbiorowych,

-     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,

- 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.,

- 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;

- 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;
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9.2.3. Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział  w  realizacji  części  zamówienia,  zamawiający  żąda  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.2.2.

9.3. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
PZP  albo  informację o tym , że nie należy do grupy kapitałowej

9.4. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.2., składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
- 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

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
-  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.  
1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy

9.4.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.2.2. zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji 
wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem 
samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ważność 
takiego dokumentu jest jak dla dokumentów krajowych.

9.4.2. 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  z  wnioskiem o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących 
przedłożonego dokumentu.

9.5. W przypadku  wnoszenia  oferty  wspólnej  przez  dwa lub  więcej  podmioty  gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w tym:

9.5.1    w  przypadku  konsorcjum,  zgodnie  z  art.  23  ust.  2  ustawy  wykonawcy  ustanawiają 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z 
powyższym  niezbędne  jest  przedłożenie  w  ofercie  dokumentu  zawierającego 
pełnomocnictwo w celu  ustalenia  podmiotu  uprawnionego do występowania w imieniu 
wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

9.5.2    W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawy  art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla 
każdego konsorcjanta oddzielnie.

9.6.       Zamawiający dokona oceny spełnienia  wymaganych warunków na podstawie  
załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia /nie spełnia. Gdy zamawiający nie 
opisuje  warunków i  wymaga jedynie  złożenia  oświadczenia  w  trybie  art.  22  ust.  1 
ustawy wykonawca składa to oświadczenie w odniesieniu do  opisanego przedmiotu 
zamówienia.

9.7.       Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w 
walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na 
dzień którego określona wartość się odnosi ( np. zakończenie realizacji usługi)

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:
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10.1.  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  część  przedmiotu  zamówienia  innej  firmie 
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:

10.1.1  określenia  w złożonej  ofercie  informacji  jaki  zakres  przedmiotu  zamówienia  będzie  realizowany przez  
podwykonawców,

10.1.2  przy  realizacji  zamówienia  z  udziałem  podwykonawcy  zastosowanie  mają  przepisy  art.  738  kodeksu 
cywilnego,

10.1.3 brak informacji w złożonej ofercie o podwykonawcach zostanie uznane, że Wykonawca realizuje przedmiot 
zamówienia samodzielnie.

10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w 
ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania 
jego członków.

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

11.1.  Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  dołączone  mogą  być  użyte  jedynie  w celu 
sporządzenia oferty.

11.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

11.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

12.1. Oferta musi zawierać:

Oświadczenie  woli

- Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. 

Harmonogram spłaty  długoterminowego kredytu  konsolidacyjnego w  kwocie  4.527.691,00 PLN 
( słownie:  cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden  
PLN (załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji).

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy.

1.Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wykonywania czynności bankowych.

Dokumenty  i  oświadczenia  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 
mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

2. 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, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,

3. aktualne  zaświadczenie  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;

4. aktualne  zaświadczenie  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 
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;

5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –w 
odniesieniu do podmiotów zbiorowych

7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub należy przedłożyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5  
ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

Wymienione  dokumenty  i  oświadczenia  mają  potwierdzać  postawiony  warunek  podmiotowy  i  być  zgodne  z 
zapisem o braku podstaw do wykluczenia (pkt.9, SIWZ)

12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. 

12.3.  Wszystkie kartki  złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty 
cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, 
która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

12.4.  Dokumenty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i 
muszą  być  dołączone  do  oferty  w  oddzielnej  kopercie  oznaczonej:  „Dokumenty  stanowiące  tajemnicę 
przedsiębiorstwa”.

12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i  oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia,  muszą  być  przedstawione w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej 
stronie zawierającej treść (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w 
dokumencie  rejestracyjnym  prowadzonej  działalności  gospodarczej)  lub  pełnomocnika. 
Pełnomocnictwa  dołączone  do  oferty  muszą  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii 
poświadczonej  notarialnie.  Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału..

12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie woli o spełnieniu przez wykonawcę 
warunków  udziału  Wykonawcy  w  postępowaniu,  udzielone  pełnomocnictwo  ma  zawierać  upoważnienie  do 
złożenia takiego oświadczenia.

12.7. Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli  
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się, oprócz tego dokumentu, złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę.

12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub 
niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów

13.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z  
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i emaila. Strona, która otrzymuje dokumenty 
lub informacje faksem lub emailem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację,  
do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w 
pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

14.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
-Teresa Kwiatkowska  – Skarbnik, tel. 15/839 14 10
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14.2. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 
pod  wymienionymi  powyżej  numerami  telefonów  lub  osobiście  w  siedzibie  prowadzącego  postępowanie  po 
uzgodnieniu telefonicznym.

15. Termin związania z ofertą

15.1. Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert.

16. Opis sposobu przygotowania ofert

16.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający 
nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być 
naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

16.2.  Określenie  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  jego  opisem  z  uwzględnieniem  wymagań  Zamawiającego, 
określonych w SIWZ.

16.3.  Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  w 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego ”
Nie otwierać przed dn. 16.12.2013 r 

16.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z  
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania 
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17. Wymagania dotyczące wadium.

17.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości –  1 500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset zł), 
wadium  należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 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 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 
42, poz. 275).

Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.

17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku: 
BS Kielce o/Obrazów nr    88849300040270028682020117

z adnotacją „wadium na przetarg  Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego ”

17.4  Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza i z zastrzeżeniem ust. 4a.

17.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert.

17.7 Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  któremu  zwrócono  wadium  na 
podstawie  ust.  1,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

17.8       Zamawiający zatrzyma  wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

17.8.1. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie;
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17.8.2.   Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił 
dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego

17.8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.

18. Miejsce i termin składania i  otwarcia ofert  

18.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sekretariat( pok nr 19), w terminie do dnia 16.12.2013 
r. do godziny 11:00.

18.2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

18.3. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert,  w dniu 16.12. 2013 r. o godzinie 11:15 
sala konferencyjna. (35) 

18.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji  otwarcia ofert. W przypadku nieobecności  
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia 
ofert na jego pisemny wniosek.

18.5. Oferta  Wykonawcy  zostanie  odrzucona  z  postępowania,  jeżeli  Wykonawca  nie  złożył 
wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym 
dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.

18.6. Informacja  o  rozstrzygnięciu  postępowania  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej 
Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ.

18.7. Zamawiający  powiadomi  o  wynikach  postępowania  wszystkich  Wykonawców.  Wybranemu 
Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

18.8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

19. Sposób obliczenia ceny oferty  

19.1.  Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty  z  uwzględnieniem 
wszystkich opłat  i  podatków, ewentualnych upustów i  rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej 
SIWZ.
19.2. Cena oferty powinna obejmować: 
-  oprocentowania  (WIBOR  1M  plus  stała  marża  Banku)  w  okresie  korzystania  z kredytu  przez 
Zamawiającego. 
19.3. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć:

- oprocentowanie kredytu przyjmując stawkę WIBOR 1M z dnia 30 października 2013 r. ( 2,60 % ) plus stała 
marża Banku w punktach procentowych,
-  spłatę  wykorzystanego  kredytu  w  ratach  i  terminach  wynikających  z  Harmonogramu  spłaty 
długoterminowego  kredytu  konsolidacyjnego,  stanowiącego  integralną  część  niniejszej  specyfikacji 
( załącznik Nr 4).
Wyłącznie  dla  potrzeb  sporządzenia  oferty  przez  Wykonawcę,  w  celu  obliczenia  ceny  oferty  należy  przyjąć 
następujący (hipotetyczny) termin uruchomienia kredytu  31.03.2014 r

19.4. Cenę za wykonanie zamówienia oraz jej elementy składowe (koszt oprocentowania kredytu i stała marża 
banku) należy podać w wielkości wyrażonej w złotych (PLN) cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc  
po przecinku.

19.5.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym  (Załącznik  Nr  1  do  niniejszej  specyfikacji)  
wyrażona  w PLN służyć  będzie  tylko  do  porównania  złożonych ofert  i  nie  będzie  wiążąca z  ceną,  za  którą  
zrealizowana zastanie usługa będąca przedmiotem niniejszego postępowania. Wiążąca będzie jedynie podana 
w ofercie stała w całym okresie kredytowania marża Banku od kredytu wyrażona w punktach procentowych. 

19.6. Cena musi być podana w  złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku.

19.7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
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20 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawców.

20.2. Kryterium oceny ofert jest: najniższa cena (100 %) udzielonego kredytu, obejmująca oprocentowanie 
(WIBOR  1M  plus  stała  marża  Banku  w  punktach  procentowych)  w okresie  korzystania  z  kredytu  przez 
Zamawiającego.

• 100 pkt otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej (wg wzoru 
poniżej).

Punkty za oferowaną cenę zostaną przyznane poprzez pomnożenie ilorazu ceny
najniższej (min.) do ceny oferowanej przez 100 pkt i „wagę” kryterium 100 %.

          cena minimalna (spośród wszystkich ważnych ofert)
 W = ---------------------------------------------------------- --  × 100 pkt   = 100%

                                          cena oferty badanej 

 20.3.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w niniejszej  specyfikacji  i  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w  oparciu  o  podane  kryteria  
wyboru, podpisując umowę. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania 
lub Wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez 
któregoś  z  Wykonawców środka ochrony prawnej.  O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

20.4.  Z  wybranym Wykonawcą Zamawiający  zawrze umowę w trybie  art.  94 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

21.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w 
sprawie zamówienia publicznego

21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o:

21.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (banku ), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (banków), siedziby adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
21.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne,
21.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.

21.2.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje  o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w pkt.15.1 lit. a na stronie internetowej: http://  
www.bip.lipnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ.

21.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany 
jest do:
21.3.1.  przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia, 
21.3.2. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli 
taka konieczność zaistnieje.

22.  Istotne warunki umowy
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22.1udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego dla Gminy Lipnik w 
wysokości 4.527.691,00 PLN ( słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem 
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złoty ) o okresie spłaty do 31 grudnia 2020 
roku.

22.2 Waluta kredytu PLN
22.3Kredyt jest przeznaczony na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętych kredytów.
22.4Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo zgodnie ze złożoną dyspozycją 

Zamawiającego.
Wykonawca udzielający kredytu dokona całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych kredytów bezpośrednio na konta banków, wobec których 
Zamawiający posiada takie zobowiązania, nie później niż do dnia 31.03.2014 r .
Spłata zobowiązań odnosi się do:
- Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Lipnik wg umowy Nr 1/JST/2009
  z dnia 21.09.2009 r. kwota  -  348.160,00 PLN,
- Bank Spółdzielczy Kielce O/Obrazów  wg umowy Nr 1J/09/019
  z dnia 23.12.2009 r. kwota  -  270.207,00 PLN,
- Bank Spółdzielczy Kielce O/Obrazów wg umowy Nr 019/11/JD001
  z dnia 08.09.2011 r. kwota  -  3.221.324,00 PLN,
- Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Lipnik wg umowy Nr 1/JST/2012
  z dnia 2310.2012 r. kwota  -  688.000,00 PLN.

22.5Spłaty rat kredytu (kapitału) przewidziane na lata 2016 – 2020, dokonywane będą 
            w ratach kwartalnych, w terminie do końca każdego miesiąca kończącego kwartał.
            Okres karencji w spłacie rat kapitałowych ustala się do 30 marca 2016 roku.
            Ostatnia rata kredytu przypada do 31 grudnia 2020 roku.
            Wysokość rat kredytu oraz termin ich spłaty określa „Harmonogram spłaty
            długoterminowego kredytu konsolidacyjnego”, stanowiący załącznik Nr 4
            do niniejszej specyfikacji.

22.6Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych, do 10-go każdego 
miesiąca od wykorzystanej kwoty kredytu, według stóp procentowych 
obowiązujących w trakcie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu , do 
dnia poprzedzającego jego spłatę.

22.7 Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu.
22.8Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej 

się z sumy:
-    stałej w okresie kredytowania marży banku,
-    zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania WIBOR (WIBOR 1M).

22.9Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty poszczególnych rat, spłaty 
           rat  kredytu w innej wysokości i terminach  niż określone  w „Harmonogramie spłaty

     długoterminowego kredytu konsolidacyjnego” jak również wcześniejszej spłaty  
    całości kredytu  bez ponoszenia dodatkowych  kosztów. O zmianie terminu spłaty  
     kredytu zamawiający poinformuje w formie  pisemnej Wykonawcę

    22.10  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
    22.11   Zamawiający   nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie
           przepisów bankowych.

22.12. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą liczone do dnia 
spłaty kredytu, a nie do końca umowy.
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22.13. Baza dla ustalenia stopy procentowej przedmiotowego kredytu będzie WIBOR 1M z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w punktach 3.7. (rozdział 3 specyfikacji).

22.14. Wykonawca przygotuje projekt umowy. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ jak również z przepisami prawa tj.: 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

22.15. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za zgodą stron umowy w 
zakresie przedłużenia okresu kredytowania i zmiany harmonogramu spłat kredytu.
Za zmianę warunków umowy bank nie będzie pobierał opłat od Zamawiającego.

23.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługującej  Wykonawcy  w  toku  postępowania 
udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach 
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8  
ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności  podjętej  lub  czynności  zaniechanej  do której  był  zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

24. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:

1. Oferta ( Formularz ofertowy ) -zał. Nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 Pzp -zał. Nr 2 
3. Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 Pzp -zał. Nr 3
4. Harmonogram spłaty długoterminowego kredytu konsolidacyjnego -zał. Nr 4
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej   -zał. Nr 5
6. Dokumenty Zamawiającego
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