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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający:

II.

Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu
siedziba: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz,
NIP 849-150-34-23, REGON 790671509, strona internetowa: www.bip.powiat.pisz.pl
Tel. +87 425-47-00, fax. +87 425-47-01

Tryb udzielenia zamówienia
Tryb udzielania zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:
1) W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na części.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.
3.
4.

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego
w walucie polskiej w wysokości 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych ) z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Powiatu Piskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
Okres spłaty kredytu do 5 lat, począwszy od 2019 r. do 2023 r.
Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej.
Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszym SIWZ oraz uwzględniające
następujące wymogi:
a) planowane uruchomienie kredytu – do dnia 20 sierpnia 2018 r.,
b) środki finansowe zostaną przekazane, na konto Zamawiającego nr 69 9364 0000 2002 0840 0015 0001
w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Piszu w zależności od potrzeb Zamawiającego, (ilość transz oraz
kwoty zostaną określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą),
c) uruchomienie kredytu nastąpi bez żadnych prowizji oraz opłat,
d) okres kredytowania 65 m-cy,
e) okres spłaty kredytu 60 m-cy,
f) karencja w spłacie rat kapitałowych do końca 2018 r.,
g) karencja w spłacie odsetek – brak,
h) spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca 60 równych
rat w wysokości 100.000 zł i pierwsza, płatana w dniu 31.01.2019 r. (należy przyjąć zasadę, ze gdy termin spłaty
raty kredytu upływał będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
tym terminie),
i) termin spłaty odsetek – miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę
rachunek,
j) przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok równa
się rzeczywistej liczbie dni tj. 365/366 dni,
k) odsetki należne naliczane będą tylko od kwoty rzeczywistego zadłużenia,
l) zamawiający będzie powiadamiany na podstawie zawiadomienia przez Bank o wysokości odsetek przypadających
do spłaty na 5 dni przed datą ich płatności,
m) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna,
n) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami w całym okresie kredytowania,
o) oprocentowanie wykorzystanego kredytu będzie liczone według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów
trzymiesięcznych obowiązujących w banku Wykonawcy, marża w okresie kredytowania- obowiązywania umowy
będzie stała,
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5.
6.
7.
8.

p) zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty kredytu w całości lub części przed terminem spłaty wynikającym
z umowy kredytowej bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy i ponoszenia związanych z tym kosztów.
W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że
zamawiający złoży odmienną dyspozycje na piśmie,
r) w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania konkretnej
raty lub rat kredytu, które podlegają wcześniejszej spłacie.
W celu obliczenia ceny kredytu należy przyjąć teoretyczny termin wykorzystania kredytu na dzień 20.08.2018 r
Do obliczenia ceny proszę przyjąć WIBOR 3M w wysokości 1,70 % ustalony na podstawie notowania z dnia 2 lipca
2018 roku.
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze
zm.).
1) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona,
imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi:
osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji
Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą kredytu (np. wysyłanie
powiadomień o zmianie wysokości oprocentowania, przygotowywanie wyciągów bankowych,
zawiadamianie o wysokości raty odsetkowej, przygotowywanie harmonogramów spłaty kredytu, wyjaśnianie
płatności rat, przygotowywanie zaświadczeń),
przy czym osoby te należy wskazać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

IV. Termin wykonania zamówienia
- planowany termin uruchomienia kredytu - do dnia 20 sierpnia 2018 r.
- okres kredytowania – 65 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.
V.

Warunki udziału w postępowaniu, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.) oraz musi posiadać aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem
wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej
jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1.
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7. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na zasoby, którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. W odniesieniu do warunków określonych w ust. 2 pkt 1) zastosowanie mają zapisy art. 22b ust. 1 i 2.
10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
1.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
określonych w Dziale V SIWZ, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, tj.:
1)
oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,
2)
oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt
1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1.
1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o podwykonawcach w Załączniku Nr 2 do SIWZ- oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.

2.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym
w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed
dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) dokumentów wymienionych w pkt 2) dotyczących również innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca.

3.

4.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
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5.

6.

7.

VII.

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone
w niniejszym ustępie stosuje się.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Dziale VI SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są
sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zaleca się wskazanie w ofercie informacji, czy
Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy
postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone).
Inne dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1) formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
2) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć
dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
3) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione w odpisie
z właściwego rejestru lub ewidencji do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do
reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę,
4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
5) wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz które
Wykonawca wykona własnymi siłami (jeżeli dotyczy).
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres:
Powiat Piski
Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
lub numer fax: 087 425-47-01, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@powiat.pisz.pl
2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub drogi elektronicznej (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów).
3. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej,
faksem lub mail-em. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem lub
pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ zamawiający przekaże wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania),
którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ,
tj. http://bip.powiat.pisz.pl/
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
- Katarzyna Piotrowska, tel. (0 87) 425-47-75 – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
- Marzena Wójcik, tel. (0 87) 425-46-92 – w sprawach procedury przetargowej;
-5-

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy Pzp
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą – 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

XI.
1.

2.
3.
4.
5.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta musi zawierać:
1.1 wypełnione i podpisane formularze ofertowe (załącznik nr 1 do SIWZ).
1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
określone w rozdziale VI SIWZ.
Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w ust. 1, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane)
własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami
określonymi przez Zamawiającego.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące
wymagania:
9.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
UWAGA: Do oferty należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie. Treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania.
9.2 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
9.3 Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu
„np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera).
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, wewnętrzna opisana adresem Wykonawcy, zewnętrzna z hasłem: „Przetarg
na usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 6.000.000zł”,
zaadresowana do Zamawiającego. Dokumenty powinny być złożone w kopercie wewnętrznej.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 nie później niż do 20 lipca 2018 r. do godz. 1000
w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. nr 1.
Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 20 lipca 2018r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe
w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 24.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy:
• przyjąć WIBOR 3M w wysokości 1,70 %;
• założyć spłatę rat kapitałowych w równych ratach miesięcznych, zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale III Opis przedmiotu zamówienia;
• przyjąć datę uruchomienia całości kredytu na dzień 20 sierpnia 2018 r.;
Sposób obliczenia ceny:
1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ), w wielkości wyrażonej
w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę oferty stanowić będą łączne koszty odsetek naliczonych zgodnie z zaproponowanym przez
poszczególnych Wykonawców oprocentowaniem w okresie spłaty kredytu.
3. W celu porównywania ofert Wykonawcy wykażą w ofercie stopę WIBOR 3M w wysokości 1,70 %, stopę
marży i wynikającą z ich sumy – stopę procentową kredytu.
4. Cena oferty podana przez Wykonawcę w formularzu cenowym w PLN, ma charakter szacunkowy, służyć
będzie tylko do porównania złożonych ofert. Wiążąca dla Wykonawcy będzie jedynie podana w ofercie
wysokość marży Wykonawcy wyrażona w punktach procentowych.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Kryteria wyboru ofert
1) Kryteria oceny ofert:
Kc
– Cena
Kg
– Termin uruchomienia kredytu
2)
3)

60 %
40 %

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryterium cena
(Kc) oraz termin uruchomienia kredytu (Kt).
Kryterium cena (Kc):
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, liczonych wg poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto spośród złożonych ofert
Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = --------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

4) Kryterium termin uruchomienia kredytu (Kt):
Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty. Maksymalny termin
uruchomienia transzy kredytu 3 dni robocze od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Forma złożenia
dyspozycji – pisemna , fax.
Punktacja oferty badanej wg kryterium termin uruchomienia kredytu:
Oferta z terminem 1 dniowym otrzyma 40 pkt
Oferta z terminem 2 dniowym otrzyma 20 pkt
Oferta z terminem 3 dniowym otrzyma 0 pkt
Wymagania maksymalne – Oferta z terminem 3 dni roboczych.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi terminu uruchomienia kredytu bądź określi go
błędnie, to Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt, a Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 3 dniowy termin
uruchomienia kredytu.
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5) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów przy
zastosowaniu wzoru:
Kc+ Kt, tj.
Ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium
cena
2.

3.
4.

Ilość punktów uzyskanych
+

w ramach kryterium
termin uruchomienia kredytu

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz
SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych przez
Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty
pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do
przedłożenia zamawiającemu umowy pomiędzy wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
3. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy) złożenia dokumentów lub
oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wybrany Wykonawca będzie obowiązany przesłać na adres Zamawiającego:
1) regulamin banku;
2) projekt umowy uwzględniający specyfikę Zamawiającego oraz istotne warunki zapisane w SIWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie wykluczony z postępowania po wyborze
najkorzystniejszej oferty i przed podpisaniem umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najwyższą
łączną liczbą punktów) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1.

2.
3.
4.

Przedmiotem umowy jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego
w walucie polskiej w wysokości 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych ) z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Powiatu Piskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
Okres spłaty kredytu do 5 lat, począwszy od 2019 r. do 2023 r.
Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej.
Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszym SIWZ oraz uwzględniające
następujące wymogi:
a) planowane uruchomienie kredytu – do dnia 20 sierpnia 2018 r.
b) środki finansowe zostaną przekazane, na konto Zamawiającego nr 69 9364 0000 2002 0840 0015 0001
w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Piszu w zależności od potrzeb Zamawiającego, (ilość transz oraz
kwoty zostaną określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą)
c) uruchomienie kredytu nastąpi bez żadnych prowizji oraz opłat
d) okres kredytowania 65 m-cy
e) okres spłaty kredytu 60 m-cy
f) karencja w spłacie rat kapitałowych do końca 2018 r.
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5.
6.
7.
8.

g) karencja w spłacie odsetek - brak
h) spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca 60 równych
rat w wysokości 100.000 zł i pierwsza, płatana w dniu 31.01.2019 r. (należy przyjąć zasadę, ze gdy termin spłaty
raty kredytu upływał będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy , to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
tym terminie)
i) termin spłaty odsetek – miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę
rachunek
j) przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok równa
się rzeczywistej liczbie dni tj. 365/366 dni
k) odsetki należne naliczane będą tylko od kwoty rzeczywistego zadłużenia
l) zamawiający będzie powiadamiany na podstawie zawiadomienia przez Bank o wysokości odsetek przypadających
do spłaty na 5 dni przed datą ich płatności
m) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna
n) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami w całym okresie kredytowania
o) oprocentowanie wykorzystanego kredytu będzie liczone według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów
trzymiesięcznych obowiązujących w banku Wykonawcy, marża w okresie kredytowania- obowiązywania umowy
będzie stała
p) zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty kredytu w całości lub części przed terminem spłaty wynikającym
z umowy kredytowej bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy i ponoszenia związanych z tym kosztów.
W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że
zamawiający złoży odmienną dyspozycje na piśmie
r) w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania konkretnej
raty lub rat kredytu, które podlegają wcześniejszej spłacie
W celu obliczenia ceny kredytu należy przyjąć teoretyczny termin wykorzystania kredytu na dzień 20.08.2018 r
Do obliczenia ceny proszę przyjąć WIBOR 3M w wysokości 1,70 % ustalony na podstawie notowania z dnia 2 lipca
2018 roku.
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666
z późn. zm.).
1) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona,
imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi:
- osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie realizacji
Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą kredytu (np. wysyłanie
powiadomień o zmianie wysokości oprocentowania, przygotowywanie wyciągów bankowych, zawiadamianie
o wysokości raty odsetkowej, przygotowywanie harmonogramów spłaty kredytu, wyjaśnianie płatności rat,
przygotowywanie zaświadczeń),
przy czym osoby te należy wskazać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29
ust. 3a Ustawy PZP wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania
informacji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z bieżącą obsługą kredytu.
3) W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto określonego na podstawie ustawy z 10 października 2002
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847), obowiązującego w dacie otrzymania
wezwania, o którym mowa w pkt. 2).
4) Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty.
5) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na
rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

Możliwości zmiany postanowień zawartej umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w następujących przypadkach:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
2) działań losowych, niezależnych od woli człowieka i wynikłych ze względu na okoliczności, jakich nie można
przewidzieć na etapie podpisania umowy,
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3)
4)

2.
3.

w przypadku niekorzystnej sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, która może zwiększyć ryzyko Banku,
zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco może zostać zmienione, jeśli w okresie
kredytowania nastąpią – według Banku – niekorzystne zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy.
Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności,
o których mowa powyżej.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
Wykonawcom, jeżeli ich 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 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej" (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
XVI.

Pozostałe informacje

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.pisz.pl
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone
w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.
XVII.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej
Rozporządzenie, informuję, że:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Piski / Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1,
12-200 Pisz.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań
administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa bankowa związana
z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów zł), nr
postępowania Or.272.1.9.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
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- przysługują Pani/Panu następujące prawa:

dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
- nie przysługują Pani/Panu prawa:

usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;

prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

- formularz ofertowy
- oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
- oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
- informacja dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku kredytowego:
a) Sprawozdania roczne za rok 2017 (R-Z, Rb-N, R-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-ST, RB-UZ, )
b) Sprawozdania kwartalne za I kw.2018 r. (Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28S, Rb-NDS)
c) Sprawozdania SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu za rok 2017 (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów
pieniężnych, zestawienie zmian w funduszu, Rb-N , Rb-Z)
d) Zaświadczenie o numerze REGON
e) Zaświadczenie o nadaniu NIP
f) Zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym
g) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS (Powiat i Starostwo Powiatowe)
h)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku dochodowym od osób fizycznych (Powiat i Starostwo Powiatowe)
i)
Uchwała w sprawie powołania Starosty, Wicestarosty, Skarbnika
j)
Uchwała w spawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
k) Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2017 r. (BIP)
l)
Projekt WPF na lata 2018-2023 (BIP)
m) Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu WPF na lata 2018-2023 (BIP)
n) Uwaga: Opinia RIO o zaciągnięciu kredytu – zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu i przed zawarciem
umowy kredytowej.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

nr telefonu …………………………………………
mail ………………………………………………..

Powiat Piski
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr Or.272.1.9.2018, ogłoszonym
w dniu 12 lipca 2018r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę bankową związaną
z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000zł”, oferujemy realizację przedmiotu
zamówienia za łączna cenę:
………………..…..…………….…......................................................................................................................................... zł
słownie .......................................................................................................................................................................................
1.

Powyższa cena została obliczona w oparciu o :
1) koszt oprocentowania kredytu (WIBOR 3M + marża banku) …………%, tj. ……………….……………….. zł
• stawka WIBOR 3M, która wynosi 1,70%
• marża stała banku ...................................%

2.

Proponowany termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty:
………………………… dni

3.

Oświadczam, że:
- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń do jej treści i że jest ona wystarczająca do
sformułowania oferty i treści umowy.

4.

Ofertą niniejszą uważam się związany przez 30 dni.

5.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym postępowaniu.

6.

Oświadczam, że:
- jestem mikroprzedsiębiorcą
- jestem małym przedsiębiorcą
- jestem średnim przedsiębiorcą

[ ] Tak [ ] Nie
[ ] Tak [ ] Nie
[ ] Tak [ ] Nie

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

……..………………………………………..
podpis Wykonawcy

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa bankowa związana z udzieleniem
przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000zł, nr sprawy Or.272.1.9.2018, prowadzonego przez Powiat
Piski, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..……….………………………
……………...……………………………………………………………….……………..………………………...........……
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………..….……
……………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Wskazuję adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa w Dziale VI SIWZ: ………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Wykonawca: ………………………………………………………………………………..……………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: …………………………………………………………………….………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa bankowa związana z udzieleniem
przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000zł, nr sprawy Or.272.1.9.2018, prowadzonego przez Powiat
Piski, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Dziale V WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowania Or.272.1.9.2018.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w Dziale V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowania Or.272.1.9.2018, polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………….…………………….,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………..………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Wskazuję adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są oświadczenia lub
dokumenty, o których mowa w Dziale VI SIWZ: ………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
- 15 -

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres )
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Informacja wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000zł
(oznaczenie sprawy: Or.272.1.9.2018)

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.
2.

………………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………………….
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Należy właściwe zaznaczyć (X)
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2017r. poz. 229)
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