
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Przetarg nieograniczony 

Oznaczenie postępowania: RGiI ZP 0271/05/2013

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
26 – 680 Wierzbica
www.wierzbica.pl
wierzbica@wierzbica.pl
tel. (48) 618 36 18
fax. (048) 618 36 11

  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Zaciągnięcie  kredytu 

długoterminowego  w wysokości  2  500  000 złotych.”  (słownie:  dwa miliony  pięćset  tysięcy 

złotych)                                

I. Tryb udzielenia  zamówienia:

 1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami umowy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) a , także 

wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 

zamówienia publicznego , zwłaszcza :  

a)   Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 

mogą być składane(Dz.U. z 2013  r. poz 231),

b)   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2011 r. Nr 282 , poz 1650),

c)    Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  16  grudnia  2011  r.  w  sprawie  kwot  wartości 

zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz.U. z 2011 r. Nr.282 , poz 1649).

 2.  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

powyżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych.

 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania  zamówienia publicznego: art.10 ust. 1 oraz art.39 – 

46  Prawa zamówień publicznych

 4. W  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaciągnięciu kredytu długoterminowego 

w wysokości 2 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

a)  sfinansowanie  deficytu  w  roku  budżetowym  2013,  związanego  z  realizacją  zadań 

inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie 

z Uchwałą Nr XXXV/251/2013 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 25.06.2013 r.

Uchwałę załącza się do powyższej SIWZ. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca  może  powierzyć  wykonania  części  lub  całości  niniejszego  zamówienia 

podwykonawcom.  W  takim  przypadku  zobowiązany  jest  do  wykazania  w  formularzu 

ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami 

technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

7.3  Ustalenia  i  decyzje  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą  przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych do dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Warunki i zasady realizacji zamówienia:

Zamówienie powinno spełniać następujące warunki: 

      8.1. Wysokość denominowanego kredytu: 2 500 000 zł.

      8.2. Termin wykorzystania kredytu: do 30.06.2014 r.

      8.3. Karencja w spłacie kredytu: do 30.09.2015 r.

      8.4. Warunki spłaty kredytu:

               -    spłata kredytu w okresie 6 lat, łącznie z okresem karencji,



               -    wysokość i terminy rat wg załącznika

      8.5.   Spłata odsetek – w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni  po okresie, za

               który zostały naliczone w wysokości wynikającej z aktualnego zadłużenia.

      8.6.   Wcześniejsza spłata kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych Kredytobiorcy.

6.7.   Forma zabezpieczenia kredytu – Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę..

      8.8.   Oprocentowanie zmienne według stopy WIBOR 1m powiększonych o marżę banku.

      8.9.   O zmianie wysokości oprocentowania kredytu i dacie wprowadzenia tej zmiany

   bank powiadomi kredytobiorcę pisemnie.

      8.10.  Poza kwotami określonymi w ofercie Bank nie pobiera żadnych innych opłat

   i prowizji.

      8.11.  Rozliczenie między zamawiającym a dostawcą prowadzone będzie w walucie

   polskiej (PLN).

 8.12  Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego na stronie internetowej

          www.wierzbica.pl  (bip) udostępnione są w wersji  elektronicznej  między innymi

          następujące informacje:   

                -  bilans budżetu gminy za 2012 r. (zakładka: sprawozdania 2012) 

                -  Uchwałę budżetową  gminy na 2013 r. (zakładka: uchwały)

         -  Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Wierzbica na lata 2013-2019 (zkł. uchwały)

        -   Uchwałę  Składu Orzekającego RIO w Warszawie. (zakładka: budżet)

         -  Sprawozdania za rok 2012 i I półrocze 2013 r. (zakładka: sprawozdania)

         -  Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok.(zakładka: budżet)

         -  Opinia RIO wykonania budżetu za 2012 rok.(zakładka: budżet)

8.13  Pozostałe niezbędne informacje finansowe do oceny zdolności kredytowej dostępne 

         są   również na stronie internetowej zamawiającego:  www.wierzbica.pl  (bip)     

III.    Termin wykonania zamówienia

       Zamówienie musi być zrealizowane w terminie  3 dni od daty podpisania umowy.

IV.  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. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia,
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4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1. 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 

niezbędnymi  do realizacji  zamówienia,  w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres 

korzystania  z  nich  przy wykonaniu  zamówienia.  Kopie  dokumentów załączonych  do oferty 

dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.   

1.1 Wykonawcy,  którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

1.2   Z  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  wyklucza  sie  wykonawców,  którzy  podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

1.3  Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

2 .Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

2.1   jest niezgodna z ustawą 

2.2  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

2.3  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia

2.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziale 

zamówienia

2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny.

2.7 wykonawca w terminie  3 dni od dnia  doręczenia  zawiadomienia,  nie  zgodził  sie na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

2.8  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  będzie  w  oparciu 

o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 

 

V. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  muszą  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

V.A) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w 



art.  22  ust.1  ustawy Prawo zamówień  publicznych  wykonawca  składa  następujące 

dokumenty:

1) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym 

zamówieniem,

2) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  określonych  w  art.  22  ust.  1  Prawa  zamówień 

publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3) Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, usług  w zakresie niezbędnym (min. 3) do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i  doświadczenia  w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 

wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 

potwierdzającego, że te usługi  zostały wykonane lub wykonywane są należycie

/zał. Nr  5 do SIWZ/.   

4) Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  w  szczególności 

odpowiedzialnych za wykonanie usługi, a także wykonywanych przez nie czynności wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. Nr 6 do SIWZ/

5) oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania 

zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że będzie korzystał z ich potencjału

 /zał. Nr 7 do SIWZ/.

7) Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 

sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do 

sporządzenia  sprawozdania  finansowego  innych  dokumentów  określających  obroty  oraz 

zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

8) Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 

wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków 

finansowych  lub  zdolność  kredytową,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 

upływem terminu składania ofert.

9) Opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że 

wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia.



V. B.  W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia  postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

zamawiająca żąda następujących dokumentów:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  w  celu 

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24,  ust.1,  pkt  2  ustawy 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2 oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  zaistnienia 

przesłanek  wykluczenia  z  postępowania,  określonych  w  art.  24  Prawa  zamówień 

publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

3.  pełnomocnictwo do podpisania  oferty i  załączników, o ile  prawo do reprezentowania 

Wykonawcy  nie  wynika  z  innych  dokumentów złożonych  wraz  z  ofertą.  W przypadku 

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (konsorcjum,  spółka 

cywilna)  do  oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  podpisane  przez  uprawnionych 

przedstawicieli  pozostałych  Wykonawców,  upoważniające  jednego  z  Wykonawców  do 

reprezentowania pozostałych,

4. aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego 

oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 

Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 

nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. 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.

6. 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.

7.  dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dot. podmiotów 

należących do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji  i  konsumentów)  albo  oświadczenie,  że  wykonawca  nie  należy  do  grupy 

kapitałowej. 

VI.     Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:



1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V.A 1, V.B 1, V.B 4, V.b 6 składa dokument 

lub  dokumenty,  wystawione  w kraju,  w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio że: 

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 

zaległych  płatności  lub wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu – 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  –  wystawiony  nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VB 5, składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10,11 ustawy, Prawo 

Zamówień Publicznych – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w  pkt. VI 1 i 2 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  –  wystawionych  nie  wcześniej  niż  w  terminach 

określonych w pkt VI 1 i 2.

VII.   Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  (np. Konsorcjum,

  spółka cywilna)

      W przypadku  gdy Wykonawcy ubiegają  się wspólnie o udzielenie zamówienia, ich oferta musi 

      spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

2) wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane będą z  Wykonawcą wskazanym i 

upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców,

3) oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  aby  skutecznie  zobowiązywała  wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie,



4) każdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z 

postępowania  na  podstawie  zaistnienia  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania, 

określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych – wzór oświadczenia jest załącznikiem 

nr 3 do SIWZ,  

5) wypełniając  formularz  ofertowy,  jak  również  inne  dokumenty  powołujące  się  na 

„Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia,  a  nie  dane 

pełnomocnika.

6) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza  przed  podpisaniem  umowy 

Zamawiający  zażąda  w  wyznaczonym  terminie  złożenia  umowy regulującej  współpracę 

tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 

została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

VIII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania musza być skierowane na adres Zamawiającego.

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania sie z Wykonawcami:

2.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie sie za pomocą faksu na nr faksu: 048 6183611

   2.2.   Każda  ze  stron  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  oświadczeń,  wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczna na adres poczty 

elektronicznej:www.wierzbica.pl

4.  W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

dokumenty  w  niniejszym  postępowaniu  będą  nieczytelne  Zamawiający  może  się  zwrócić  o 

ponowne ich przesłania za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

IX.   Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ:

1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

  a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie  wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2)

  b) Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  wpłynie do zamawiającego później  niż do 

http://www.wierzbica.pl/


końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XIV niniejszej specyfikacji)  terminu 

składania  ofert  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  c) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powodują przesunięcia terminu, o którym mowa 

w  pkt  2,  po  upłynięciu,  którego  zamawiający  może  pozostawić  wniosek  o  wyjaśnienie  treści 

specyfikacji bez rozpoznania.

 d)  Treść  zapytań  oraz  udzielone  wyjaśnienia  zostaną  jednocześnie  przekazane  wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.wierzbica.pl 

  e)  Nie udziela się żadnych ustnych i  telefonicznych informacji,  wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  pisemności 

postępowania.

  f)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  a)  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  b) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.wierzbica.pl

  c)  Wszelkie  modyfikacje,  uzupełnienia  i  ustalenia  oraz zmiany,  w tym zmiany terminów, jak 

również  pytania  Wykonawców  wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną  częścią  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  i  będą   wiążące  przy  składaniu  ofert.  Wszelkie  prawa  i 

zobowiązania  wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonych  terminów  będą  podlegały  nowemu 

terminowi.

  d)  Jeżeli  wprowadzona modyfikacja  treści  specyfikacji  prowadzi  do zmiany treści  ogłoszenia 

Zamawiający  przekaże  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot  Europejskich  „ogłoszenie  o 

zmianie  głoszenia  lub  dodatkowych  informacjach  i  sprostowaniach”,  przedłużając  jednocześnie 

termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  jeżeli  spełnione 

zostaną przesłanki określone w art.12a ust.1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

  f)  Niezwłocznie  po przekazaniu  Urzędowi Oficjalnych  Wspólnot  Europejskich  „ogłoszenie  o 

zmianie  głoszenia  lub  dodatkowych  informacjach  i  sprostowaniach” zamawiający  zamieści 

informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.wierzbica.pl    

X.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

       Irena Stańkowska tel. 048 618 36 24, Henryk Sitkowski tel. 048   618 36 18.



XI.  Wymagania dotyczące wadium 

              Zamawiający żąda  wniesienia wadium. 

       Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium należy wnieść na rachunek

       02913200010100191920000060.

       Jeśli wadium nie  znajdzie się  na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert –

       Zamawiający uzna, iż oferta nie  została  zabezpieczona  wadium  (nie dotyczy wadium

        wnoszonego w formie innej niż pieniężna). 

       Wadium wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być załączone do oferty 

       w formie oryginału.

       Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.  

XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach,  na co najmniej  3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą  zamawiający może tylko  raz zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie  zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego.

5. Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej,  obowiązek wniesienia  nowego wadium lub jego przedłużenia  dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIII.  Opis sposobu przygotowania oferty

1)  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

4) Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym 

formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ)

5)   Ofertę  stanowią  wypełniony  „formularz  ofertowy”oraz  załączniki.  Do  oferty 

Wykonawca musi dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ.

6)  Ofertę należy złożyć  w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  pod rygorem 

nieważności.  Dopuszcza  się  złożenie  oferty  w  postaci  elektronicznej,  opatrzonej 



bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

7) Oferta  musi  być  podpisana  przez  Wykonawcę  lub  upoważnionego  przedstawiciela 

Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  

8) Osoba podpisująca ofertę musi złożyć:

a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy,

b) parafy na wszystkich stronach załączników  do oferty,

c) parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

9)  Wszystkie  dokumenty  składane  przez  Wykonawcę  w postępowaniu,  w szczególności 

informacje  i  wyjaśnienia,  muszą  być  podpisane  przez  Wykonawcę  lub  uprawnionego 

reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu 

z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.

10)  Wymagane  dokumenty  należy  przedstawić  w  formie  oryginałów  albo  kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie oryginałów i kserokopii muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę, w przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być 

one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowania certyfikatu. 

11)  Parafowanie lub podpisanie dokumentu,  złożonego w formie kserokopii,  przez osobę 

podpisującą ofertę oznacza, że osoba ta poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopię 

dokumentu,  na  którym  znajduje  się  własnoręczna  parafa  lub  podpis  tej  osoby.  Parafy  i 

podpisy złożone na stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii muszą 

być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złożonym na ofercie. Zamawiający dopuszcza 

parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. 

12) Pożądane jest, aby karty oferty były na trwałe załączone, a wszystkie strony oferty wraz 

z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać 

się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

13)  Ofertę należy złożyć  w nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie  (opakowaniu) w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.

14)  Koperta (opakowanie) zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego 

na adres: 

                     
                 Urząd Gminy w Wierzbicy
                       ul. Kościuszki 73 
                     26 – 680 Wierzbica



                    

        OFERTA NA:  „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 00000 zł.”. 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 18.09.2013 r. GODZ. 10:15

XIV.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pok. 18

2) Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2013 r. godz. 10:00

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2013 r. o godzinie 10:15 w siedzibie

Zamawiającego, mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73

w pokoju: Sala Konferencyjna.

4) Otwarcie ofert jest jawne.

5) Zamawiający niezwłocznie zwraca  ofertę, która została złożona po terminie. 

XV. Zmiana i wycofanie oferty

1) Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wprowadzić  zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian,  poprawek,  modyfikacji  lub 

uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych 

samych zasad, jak składana oferta,  z dopisem  „ZMIANA”.

2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie 

zmian i poprawek), z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.   

3) Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonania  zmian  zostaną 

dołączone do oferty. 

4) Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” nie będą otwierane. 

XVI.  Opis sposobu obliczania ceny oferty

      Oferta   musi  być  tak  skalkulowana,  żeby   zawierała  całkowitą   cenę  realizacji  przedmiotu

      zamówienia   za  cały  zakres   i   czas  realizacji  zamówienia.  Cena  musi  zawierać  wszystkie

      elementy  cenotwórcze realizacji  zamówienia, w  szczególności:  wszystkie koszty Wykonawcy

      realizacji  zamówienia,  zysk   Wykonawcy,  podatki,  opłaty  oraz   ewentualne   pozostałe 

elementy.

      Ponadto należy podać cenę zgodnie z instrukcjami zawartymi ze wzorze formularza ofertowego.



      Ceny  w  ofercie  muszą  być  podane w złotych  polskich.  Niedopuszczalne jest podawanie cen

      ofert w  innych walutach  lub  przeliczania na  złote  według  jakiegokolwiek wskaźnika (kursu). 

      Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się

      wariantowości cen.

   XVII.   Opis  kryteriów, którymi Zamawiający będzie  się  kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert

1) Oceny ofert dokona Komisja

2) Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

3) Kryteria wyboru:

Cena oferty – 100% = 100 pkt.

4) Wzór do  obliczenia punktowego:

 Oferta z najniższą ceną  x 100 %_  =  Ilość punktów.

 Cena ocenianej oferty 

5) Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.

6) Za  najkorzystniejszą  zostanie  znana  oferta  spośród  ofert  nieodrzuconych  –  ważnych, 

zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia /najwyższą ilość punktów/.

7) Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  celu  wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XVIII.  Informacja o formalnościach,  jakie powinny zostać  dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień  wynikających  z  treści  niniejszej  SIWZ oraz  danych  zawartych  w ofercie  i 

wzorze umowy (zał. nr 2  do SIWZ).

2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

        a) nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru,  a  także  nazwy(firmy),  siedziby  i  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  z 

punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

     b)  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  wykluczenia  wykonawców,  jeżeli  takie  będzie  miało 

miejsce.

4) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenie ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.



 6) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

     a)  zamieszczone  w  siedzibie  Zamawiającego  poprzez  wywieszenie  informacji  na  tablicy 

ogłoszeń,

           b) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.wierzbica.pl.

   7) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

           a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,

              b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

   8) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy,  który  ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadomi  o  wszczęciu  kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia.

9) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej /wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do SIWZ/ 

w terminie nie krótszym niż:

      a)  10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało

             ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

     b)  15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało

           ono przesłane pisemnie,

     c) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 

żadnej  oferty  oraz  nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy,  możliwe  jest  zawarcie  umowy przed 

upływem w/w terminów.

10)  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

11)  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się  od  zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 

pozostałych  ofert,  bez przeprowadzania ich ponownej  oceny,  chyba że zachodzi  jedna z 

przesłanek unieważnienia postępowania. 

 

   XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

.

XX. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

  

XXI. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

http://www.wierzbica.pl/


oraz określenie warunków zmian.

1. Jeżeli w toku realizacji usługi wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych,
lub nieprzewidzianych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania 
wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień 
Zamawiającego  z  mocy  Prawa  Zamówień  Publicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest 
wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tej samej ceny..
2.  Usługi  dodatkowe,  o  których  mowa  w  ust.  1  winny  być  zatwierdzone  przez 
Zamawiającego. 
3.  Jeżeli  konieczność  usług  dodatkowych  wynika  lub  jest  następstwem  błędów  lub 
zaniedbań Wykonawcy, usługi takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego 
wynagrodzenia – w terminach wynikających z niniejszej umowy. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacją wpisanym listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

- niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, lub

      - zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

- 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 



warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego -  www.wierzbica.pl

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcom zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia.

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze 

sposobów określonych w pkt. VIII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam 

określonych.

11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie 

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę 

Odwoławczą.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia.

14. Kopię odwołania Zamawiający:

- przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,

- zamieści również na stronie internetowej -   www.wierzbica.pl   ,  

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego.

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 

http://www.wierzbica.pl/
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dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 

zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.  

XXIII. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeni postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.Udostępnienie zainteresowanym odbywać sie będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

-zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty 

-zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie za 1 stronę cena 0,50 zł.

-udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w godzinach jego 

urzędowania.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowani przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny.

    

           XXIV. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1.  Formularz oferty

 2.  Wzór umowy

3.  Oświadczenie art. 24 Ustawy PZP.



4.  Oświadczenie art. 22 Ustawy PZP. 

5. Wykaz wykonanych usług.

6. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

7. Zobowiązanie innego podmiotu.

8. Opinie i sprawozdania finansowe.

                                            Kierownik Zamawiającego

 Wierzbica, dnia 08.08.2013 r.                                                                     WÓJT  GMINY

                                                                                                                     

 


