
Wiślica, dnia  13.12.2016 roku 
 
Numer sprawy: Or.271.6.2016 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 
Or.271.6.2016. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 
750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Nazwa zamawiającego: GMINA WI ŚLICA  
Adres zamawiającego: ul. OKOPOWA 8 
Kod Miejscowość:  28-160 Wiślica 
Telefon:  413690900  
Faks:  41 3690901, 41 3792128 
Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00   
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
 
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 
Główny kod CPV: 66 11 30 00-5 Usługi udzielenia kredytu 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w  wysokości  
750000,00  zł  (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek  
1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być 
postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niŜ w dniu 28.12.2016 r. do 
godziny 10:00  
1) Karencja  kredytu w spłacie kapitału do dnia 30.01.2019 r. 
2) Spłata rat kapitałowych począwszy od  31.01.2019 r. do dnia 29.12.2023 r. w : 60 
ratach  po 12 500,00 zł. 
3) Spłata odsetek w ratach miesięcznych począwszy od 31.12.2016 r. naliczane  w 
okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.  
W przypadku , gdy  wyznaczone terminy kredytu (bądź  odsetek)  przypadają  w dzień 
wolnych  od pracy, uregulowanie naleŜnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym  po 
wyznaczonej dacie  spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  
4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: 
- stałej w okresie kredytowania marŜy banku, 



-  i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany 
w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M. 
Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy 
kaŜdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego 
dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie 
obowiązywać. 
Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć 
wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopad 2016 r. tj. 1,66 % . 
Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu  przyjmując 
rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz załoŜenie, Ŝe rok liczy 365 dni, ilość dni w roku 
przestępnym 366 dni.  
Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi 
zmiany warunków umowy. 
5) Zamawiający zastrzega sobie: 
- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie 
terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, 
- moŜliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, 
- przesunięcie terminu spłat odsetek lub  rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów 
- moŜliwość wydłuŜenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.  
6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marŜy banku od udzielonej 
kwoty kredytu. Bank nie moŜe Ŝądać prowizji za udzielenie kredytu. 
7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.  
8) Udzielenie kredytu nie moŜe być uzaleŜnione przez Wykonawcę od nabycia 
udziałów, nabycia członkostwa, załoŜenia lub przeniesienia przez Zamawiającego 
rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego.   
 
2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 
 
Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności obsługi kredytu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz na kaŜde Ŝądanie 
Zamawiającego do przedłoŜenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o 
pracę osób wykonujących czynności obsługi kredytu.  
Zamawiający na kaŜdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo Ŝądania 
udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę.  
Zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób 
wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 § 1 pkt 6 
ustawy Pzp. 
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  



8. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

9. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcom: 

9.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeŜenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca moŜe 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

9.3 JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 
22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, Ŝe proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ 
podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

9.4 JeŜeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na Ŝądanie zamawiającego 
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
Obowiązek ten   nie dotyczy dotyczy dalszych  podwykonawców.   

9.5 JeŜeli zamawiający stwierdzi, Ŝe wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie zamówienia. 

 
IV.  Termin wykonania zamówienia 

 
Od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023 roku. 
 
 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych 

wydane przez Komisję Nadzoru Finansowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128). 

VI.  Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 



postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 
2) który w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaŜa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
3)  jeŜeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 
(urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:  

          a) zamawiającym,  
          b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
          c) członkami komisji przetargowej,  

          d) osobami, które złoŜyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 
- chyba Ŝe jest moŜliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niŜ przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu  
4)  który, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie wykonał albo nienaleŜycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania  
5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeŜeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niŜszą niŜ 3000 
złotych  
6)  jeŜeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku  
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeŜeli wymierzono tą decyzją karę pienięŜną nie niŜszą niŜ 
3000 złotych  
8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności naleŜnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty tych naleŜności. 
 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeŜeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 
ust. 7 ustawy Pzp. 
 
4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 
16-20   lub na podstawie pkt. VI. 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
moŜe zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pienięŜne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 



dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody 
podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności 
czynu wykonawcy. 
 
5. MoŜliwość przedstawienia dowodów na to, Ŝe podjęte przez wykonawcę środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyŜej, nie dotyczy 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający moŜe 
wykluczyć Wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 
VII.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1. Do oferty kaŜdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaŜe 
Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
Wraz ze złoŜonym oświadczeniem, Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, 
terminie zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych 
wydane przez Komisję Nadzoru Finansowanego zgodnie z ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128),  

 
4. JeŜeli Wykonawca nie złoŜył oświadczenia, o którym mowa w VII.1., 

oświadczenia, o którym mowa w VII.2 i dokumentu wymienionego w punkcie 
VII.3., oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złoŜenia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

 
5. JeŜeli Wykonawca nie złoŜył wymaganych pełnomocnictw albo złoŜył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złoŜenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

 
 
VIII.  Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, a takŜe wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 



 
 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem faksu lub przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).  

2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy uŜyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1, kaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Numer faksu: 41 3690901; adres e-mail: urzad@ug.wislica.pl   
4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.  

7. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Halina 
Sokołowska – Skarbnik Gminy Wiślica, od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00-15.00, tel. 41 3690908 

 
IX.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody 
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 
X.   Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej, podpisaną 
własnoręcznym podpisem. 

2. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

4. Oferta musi zawierać:  
1) wypełniony Formularz Oferty – sporządzony na formularzu zgodnym z 

treścią załącznika do SIWZ – Załacznik Nr 1  
2) oświadczenia wymienione w pkt VII.1 SIWZ – Załącznik Nr 2  
3) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – 

pełnomocnictwo,  



4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  
(np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, 
Ŝe nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 

 
7. ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie skutkować ich 
odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. 

 
 
XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 21.12.2016 r. do godz .08:00  w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wiślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat 
2. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złoŜona po terminie. 
3.Kopertę opisać w następujący sposób: 
 
 
„Oferta - Zaci ągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł z 
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 

Znak sprawy OR.271.6.2016 
nie otwierać przed 21.12.2016 r., godz. 08:10 " 

 
4. Zamawiający zaleca, aby oferta opatrzona była nazwą i adresem Wykonawcy. 
5. Oferty zostaną otwarte dnia: 21.12.2016 r., o godz. 08:10 w siedzibie 

zamawiającego 
Urząd Gminy Wiślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 13 – I piętro 
 
XII.  Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
2) Cena podana w ofercie winna obejmowaćć wszystkie koszty i składniki związane z 



wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  
3) Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
4) Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
5) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w "Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia z uwzględnieniem zapisów III pkt 1, ppkt od 1) do 4). 
6) Wyliczona przezWykonawcę cena wyraŜona w PLN słuŜyć będzie tylko do porównania 
złoŜonych ofert i nie będzie wiąŜąca z ceną, za którą zrealizowana zostanie usługa będąca 
przedmiotem niniejszego zamówienia. WiąŜąca będzie jedynie podana w ofercie marŜa 
banku. 
 

 
XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. 
Cena = 100 % 
 

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

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie 
przedłoŜyć Zamawiającemu projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia umowy 
określone przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1) Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 
umowy, kredytu długoterminowego w wysokości 750 000,00  zł  (słownie: siedemset 
pięćdziesiąt tysięcy) 
2) Kredyt zostanie uruchomiony i postawiony do dyspozycji Zamawiającemu w dniu 
28.12.2016 roku do godziny 10:00 
3) Okres karencji w spłacie kredytu do dnia 30.01.2019 r. 
2. Spłata rat kapitałowych począwszy od  31.01.2019 r. do dnia 29.12.2023 r. w : 60 ratach  
po 12 500,00  zł. 
4) Od wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według stawki zmiennej WIBOR 1M  
dla terminu jednomiesięcznego obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane 
powiększone o stałą marŜę banku w wysokości ...... punktu procentowego. W dniu 
zawarcia niniejszej umowy stawka WIBOR dla terminu jednomiesięcznego wynosi ........ 
%, a oprocentowanie w stosunku rocznym kredytu wynosi …........ %. 
Wysokość stawki WIBOR 1M dla terminu jednomiesięcznego jest ustalana jako stawka 
średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec kaŜdego okresu. Stawka 
opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, to jest 
pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu to jest ostatniego dnia miesiąca. 
5) Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych w ostatnim dniu 
kaŜdego miesiąca. 
6) Do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu oraz załoŜenie, Ŝe 
rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. 



7) Zamawiający zastrzega sobie: 
- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie 
terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, 
- moŜliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, 
- przesunięcie terminu spłat odsetek lub  rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów 
- moŜliwość wydłuŜenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 

 
8) Od udzielonych kredytów Bank nie pobiera prowizji. 
9) Bank moŜe wypowiedzieć umowę kredytową w całości lub części, albo zaŜądać 
dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym terminie 
programu naprawczego w przypadku: 
a) stwierdzenia, Ŝe warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, 
 b) złego stanu majątkowego kredytobiorcy. 
10) Okres wypowiedzenia umowy określony w ust. 1 wynosi 30 dni.  
11) W przypadku niespłacenia raty kredytu w terminie staje się ona zadłuŜeniem 
przeterminowanym i podlega oprocentowaniu na rzecz Banku wg stawki dla kredytów 
przeterminowanych obowiązującej w okresie za który odsetki nalicza się, aŜ do czasu 
całkowitej spłaty kredytu. 
12) Roszczenia Banku z tytułu niespłaconego kredytu i odsetek pokrywane są w 
następującej kolejności: 
-  koszty sądowe i koszty egzekucji, 
- odsetki ustawowe, 
- odsetki naleŜne naliczone za okresy obrachunkowe, 
- kapitał 
13)  Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją 
wekslową. 
14) Koszty związane z dokonaniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi 
Kredytobiorca. 
15) W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania w 
Banku kwartalnych sprawozdań dotyczących jego sytuacji finansowo-ekonomicznej. 
16) Kredytobiorca upowaŜnia Bank do dokonywania kontroli i wglądu do źródłowych 
materiałów i ksiąg, na podstawie których moŜliwe jest ustalenie realizacji wykorzystania 
kredytu oraz zdolności kredytowej. 
17) Integralna część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia i złoŜona oferta przez bank. 
18) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte 
przedmiotem zamówienia związany z obsługą kredytu. Wykonawca złoŜy w dniu zawarcia 
umowy oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących 
czynności obsługi kredytu. Zamawiający na kaŜdym etapie realizacji przedmiotu umowy 
ma prawo Ŝądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o 
pracę. 
19) Zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób 
wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. 
20) Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia 
potwierdzającego zatrudnienie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 100 złotych, za kaŜdy dzień opóźnienia. 
 
 
XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
 



Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnościami 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
- 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. Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
 
- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŜeli zostały przesłane przy uŜyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w 
inny sposób. 
 
- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

  
- JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie 15 dni od dnia 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 
 
XVII.  Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1) Formularz oferty,  
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunku udziału w 

postępowaniu,  
3) Oświadczenie o przynaleŜności albo braku przynaleŜności do tej samej grupy 

kapitałowej,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ............................................................... 
                                                                                             (Kierownik Zamawiającego) 



Załacznik Nr 1 
 
 

Miejscowość ................................................                          Data ..................... 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
 
Adres poczty elektronicznej:   ................................................   
Strona internetowa:   ................................................   
Numer telefonu:   ................................................   
Numer faksu:    ................................................  
Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................ 
Numer NIP/PESEL:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
GMINA WI ŚLICA 
Ulica: OKOPOWA 8 
28-160 Wiślica 
 
I. Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek Nr sprawy OR. 271.6.2016 oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
Cena ofertowa .................................................................................................zł  

(Słownie:..............................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………) 

Przy zastosowaniu: 

WIBOR  1 M na dzień  30.11.2016 r.  – 1,66% 
 
Stała marŜa banku                             ………..% 
 
Oprocentowanie kredytu przyjęte do doliczenia kosztów kredytu w ofercie ………..% 
 
II. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
 
Informuję, Ŝe: 
wybór oferty będzie *nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 
 
III. Jako upowaŜniony przedstawiciel Wykonawcy: 



 
1) Oświadczam, Ŝe zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w 

Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
2) Oświadczam, Ŝe w marŜy zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
 
  

3) Oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, nie wnosimy zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 
4) Oświadczam, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

5) Oświadczam, ze zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

 
6) Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7) Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, 
Ŝe dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 
ustanowiliśmy pełnomocnika*:  
..................................................................................................................  
(w/w pkt wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę) 

 
 
III.  Zobowiązania w przypadku wyboru oferty: 

 
1) Zobowiązuję  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  

przez Zamawiającego. 
2) Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia jest 

Pan/Pani: 
 

…………………………………………..……… tel. ………………………….…… 
 
 
Do niniejszej oferty dołączamy: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
……………………………………………………..…. 
 
 
 
* jeŜeli dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 

ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
  
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data  .....................…… 
 
 

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy 
 
Imię i nazwisko ................................................................................................. 
 
Stanowisko,  
dane kontaktowe ................................................................................................. 
 
Informacje dot.  
przedstawicielstwa ................................................................................................. 
 

NaleŜy załączyć odpowiednie upowaŜnienie / pełnomocnictwo jeŜeli nie wynika 
ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja / spółki cywilne) 
 
Rola wykonawcy 
(lider, partner)   ................................................................................................. 
 
Nazwy, adresy  
pozostałych wykonawców ................................................................................................. 
 
                                     ................................................................................................ 
 
                                                ................................................................................................ 
 
 
 



 
Sposób reprezentacji  wykonawców  

                    
       

 ......................................................................................... 
 
                                             ........................................................................................ 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze 
oświadczenie składa kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
 

Oświadczenia wykonawcy dot. niepodleganiu wykluczeniu 
 
  
Oświadczam, Ŝe podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Oświadczam, Ŝe podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na 
podstawie okoliczności wymienionych w VI. 2 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia . 
 

Wykluczenie wykonawcy następuje jeŜeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 
24 ust. 7 ustawy Pzp 

 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                       (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać 
adres internetowy, dane referencyjne dokumentu: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 



Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego dokumentów 

 
 
JeŜeli w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z udziału 
w postępowaniu moŜe zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, Ŝe 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie 
Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy 
 
 

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków 
 
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki / nie spełniam warunków* udziału w postępowaniu 
wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, 
dotyczące w szczególności:  
 
1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 
2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
3)  zdolności technicznej lub zawodowej 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                        (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać 
adres internetowy, dane referencyjne dokumentu: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego dokumentów 

 



 
 
 

Informacje na temat Podmiotów udostępniających zasoby 
Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na:  zdolnościach 
technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej* innych podmiotów w następującym zakresie: 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

NaleŜy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, 
osoby uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca oraz 
potwierdzić brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca, warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe ww. podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego 
dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2. w odniesieniu do podmiotów na 
zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp 

 
 

................................................................................. 
                                                                             (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 



Informacje na temat podwykonawców 
• Informuję, Ŝe: 
• zamówienie wykonam sam, tj. bez udziału podwykonawców 
• zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w 

podanym niŜej zakresie* 
 
PoniŜej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć 
podwykonawcom wraz z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy 
pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

NaleŜy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, 
osoby uprawnione do reprezentacji, potwierdzić braku istnienia wobec 
podwykonawców podstaw wykluczenia. 

 
 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe ww. podmioty będące podwykonawcami nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 
 

 
 

................................................................................. 
                                                                         (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane powyŜej są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji 
 
 

................................................................................. 
                                                                           (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  

 
 
 



Załącznik Nr 3  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o przynaleŜności albo braku przynaleŜności 
 

do tej samej grupy kapitałowej 
 
 
 
 
 
 

 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczam, Ŝe: naleŜę / nie naleŜę do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................                         .................................................................. 
                    Data                                                                 pieczęć i podpis upowaŜnionego           
                                                                                                          przedstawiciela           
                                                                                                           Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


