
                                                 

    Numer postępowania: INW-ZP.271.21.2011  

G M I N A    R Y M A N Ó W
ul. Mitkowskiego 14A

38 - 480 Rymanów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 193.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 PLN

Rymanów, dnia 05.08.2011r.



1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa Zamawiającego:  Gmina Rymanów
REGON:  370440590
NIP:  684-23-77-352
Adres:  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
Strona internetowa:  www.rymanow.pl
Godziny urzędowania:  Poniedziałek, środa: 8.00-16.00
                                                Pozostałe dni: 7.00-15.00
Tel./faks.:  134355006/134355765

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 
4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) na okres 5 lat.
Okres postawienia środków do dyspozycji:
I transza: 15.11.20011r. – 1 500 000,00 zł
II transza: 15.12.20011r. – 2 500 000,00 zł
Spłata kapitału: karencja w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna 20.12.2012 r.
ostatnia 20.12.2016 r.
I rata – 1 000 000,00 zł - 20.12.2012 r.
II rata – 250 000,00 zł - 20.12.2013 r.
III rata – 150 000,00 zł - 22.12.2014 r.
IV rata – 500 000,00 zł - 21.12.2015 r.
V rata – 2 100 000,00 zł - 20.12.2016 r.
a) oprocentowanie: 3m stawka WIBOR (3M) powiększoną o marżę (do dwóch miejsc po 
przecinku) zaproponowaną przez Wykonawcę. Dopuszcza się zaoferowanie marży ujemnej. 
b) odsetki liczone będą kwartalnie od kwoty pozostałego do spłaty kredytu i będą jedynym 
kosztem jego pozyskania. 
c) okresy odsetkowe: raty płatne w okresach kwartalnych do ostatniego dnia roboczego 
kwartału, pierwsza rata płatna w dniu 20.12.2012 r., ostatnia rata płatna w dniu 20.12.2016 r. 
d) rodzaj zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 
e) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą dokonywane będą w 
złotych polskich. 
f) cel kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  spłata wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
g) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
h) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu 
bez podania przyczyny oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez dodatkowych kosz-
tów. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od faktycz-
nego zadłużenia.

Kod CPV: 66113000 - Usługi udzielania kredytu.

3. Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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4. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków oraz wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
4.1.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż posiada 
zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997r. – Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na 
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Pr. bankowe) wystarczy podanie rocznika, 
numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu 
banku.
4.1.2. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997r. – Prawo 
bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, 
na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Prawa bankowego) wystarczy podanie 
rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o 
utworzeniu banku.
4.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wa-
runki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania 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;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4.2.1. W celu wykazania spełniania wyżej wymienionych warunków wykonawca zobowiąza-
ny jest złożyć oświadczenie dotyczące (Załącznik nr 2 do SIWZ):
1) posiadania uprawnień do wykonywania 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;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
4.3. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z powodu 
nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4.3.1. W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest 
złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

(Załącznik nr 3 do SIWZ),
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jeżeli wykonawcą jest osoba 

fizyczna (Załącznik nr 4 do SIWZ),

3



c) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy pzp wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

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

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców: dokumenty wymienione w pkt c-g) składa każdy 
z wykonawców, dokumenty wymienione w pkt a) i b) składa każdy z wykonawców lub 
pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.
Przez ofertę wspólną wykonawców należy rozumieć ofertę złożoną przez konsorcjum lub 
spółkę cywilną.
4.3.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do 
nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1. lit. c), d), e), g): 
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowot-

ne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.3.1. lit. f) – składa zaświadczenie właściwe-

go organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania oso-
by, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp

4.3.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.3. SIWZ, 
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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.
4.4. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów korzysta 
wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. W celu 
skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów 
wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem”.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych 
w niniejszym dziale oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert.
4.6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według 
formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i 
oświadczeń.
4.7. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców 
składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak 
i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo 
upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem 
umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i 
obowiązki poszczególnych wykonawców.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także 
wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę 
uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez 
pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. 
Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający 
dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. 
Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, 
oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. 

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
1. Oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale 4, Wykonawcy są zobowiązani do 
złożenia następujących dokumentów:
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1) Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Projekt umowy kredytu (Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umo-
wy).
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

7. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: 
- rozpoczęcie: 15.11.2011r.,
- zakończenie: 20.12.2016r.

8. Wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć ty-
sięcy złotych).
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie zamawiającego, czyli 
beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia tj.: Gminę Rymanów,  ul. Mitkowskiego 14 a,  
38-480 Rymanów,
b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib,
c) dokładną nazwę niniejszego postępowania wskazanie sumy gwarancyjnej,
d) określenie terminu ważności gwarancji,
e) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepi-
sie art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Pzp.
3)  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia banku,
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i podmiotów , o których mowa  w 
art. 6 ust.5 pkt 2 ustawy o PARP winno ono zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy poręczenia, wskazanie Zamawiającego, czyli 
beneficjenta poręczenia, tj.: Gminę Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów,
b) wskazanie podmiotu udzielającego poręczenia ,
c) dokładną nazwę niniejszego postępowania kwotę do wysokości, której poręczyciel 
będzie zobowiązany,
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czy poręczenie o
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charakterze terminowym nie może zostać odwołane,
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela do zapłaty sumy wadium na 
pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, 
określone w przepisie art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
jest wnoszone w imieniu i na rzecz całego konsorcjum i może być wnoszone przez dowolny 
podmiot, jednak winno jako zobowiązanego oznaczać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zama-
wiającego, tj.: Gminę Rymanów,  ul. Mitkowskiego 14 a,  38-480 Rymanów, 
Bank Spółdzielczy w Rymanowie, rachunek nr 89 8636 0005 2001 0000 0475 0025 z 
dopiskiem: ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 PLN”
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, kopię dokumentu wadium
należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu
wadialnego do oferty.
Oryginał winien być dołączony do oferty w taki sposób aby było możliwe jego zwrócenie. 
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, dołączenie 
do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem 
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 
wniesienia wadium przez Wykonawcę. Drugim warunkiem koniecznym jest wpływ środków 
na rachunek Zamawiającego i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu 
składania ofert.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 u. Pzp.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale-
żytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżą-
cych po stronie Wykonawcy,
4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy Pzp, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp lub pełno-
mocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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10. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego.

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
dokonywane będą w złotych polskich.

11. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Oferty wraz z załącznikami.
4) Formularz Ofertowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 
5) Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty.
6) Wraz z ofertą należy złożyć:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego,
b) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale 4 i 5 niniejszej SIWZ. 
7) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których
Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich
wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści.
8) Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim w 1 egzemplarzu i 
muszą mieć formę pisemną.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na j. polski.
10) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisy-
wanej  przez siebie treści, muszą być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby 
uprawnioną do podpisania oferty.
11) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w 
formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii.
Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest 
Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania 
dokumentów, itp.
2.  Pozostałe wymagania.
1) Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie 
większych arkuszy do formatu A4. 
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie.
3) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ miały formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 
4) Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej 
jej przypadkowe zdekompletowanie. 
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5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafo-
wane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzą-
cych w skład oferty.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert. 
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były złożone wraz z 
ofertą, jako odrębny plik dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną ko-
pertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca.

12. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, przekazując zapytanie na piśmie, na adres Zamawiającego.
2. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym  przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie 
internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 
4. Zmiany w treści SIWZ:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiają-
cy przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz 
zamieści ją na swojej stronie internetowej.
2) Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści zmiany w DUUE.
3) Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej.
4) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Bernarda Łożańska 
tel. 134357970,  faks 134355765, e-mail: skarbnik@rymanow.pl
Poniedziałek, środa: 8.00 – 16.00. Pozostałe dni: 7.00 – 15.00.
Paweł Tomkiewicz 
tel. 134357959,  faks 134355765, e-mail: ptomkiewicz@rymanow.pl
Poniedziałek, środa: 8.00 – 16.00. Pozostałe dni: 7.00 – 15.00.
W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
Mariusz Bęben
tel. 13 4356845,  faks 13 4355765, e-mail: mbeben@rymanow.pl
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Poniedziałek, środa: 8.00 – 16.00. Pozostałe dni: 7.00 – 15.00.

14. Miejsce i termin złożenia oferty
1.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
Urzędzie Gminy w Rymanowie (Sekretariat), ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2011 r. do godz. 10.00.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie i opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na: 
,,Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 PLN”
Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, 38-480 Rymanów

Nie otwierać przed dniem 15.09.2011 r. godz. 10.10.
3. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom.

15. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.
1. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 września 2011 r. o godz. 10.10 w 
Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a – świetlica pok. nr 24.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5. Podczas otwarcia ofert podane będą informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 u Pzp.
6. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

16. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Termin związania ofertą, 
zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, zaczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert i 
liczony jest łącznie z tym dniem. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związa-
nia ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem termi-
nu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

17. Sposób obliczania ceny.
1. Wykonawcy na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 podadzą ustaloną 
stawkę oprocentowania kredytu w stosunku rocznym, opartą na stawce WIBOR 3M 
obowiązującą na dzień 31 sierpnia 2011r. oraz marżę banku. 
2. Przy obliczeniu ceny Wykonawcy wezmą pod uwagę założenia opisane w rozdziale 2 
niniejszej SIWZ.
3. Ceną usługi będzie kwotowa wartość oprocentowania.
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4. Wyliczenie odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych (odsetkowych) następuje w 
oparciu o formułę: 

ODSETKI = N x (WIBOR 3M + MARŻA BANKU) x D x 100
---------------------------------------------------------------------------

365 dni
N – pozostała do spłaty kwota kredytu (zaangażowanie kapitału), 
D – faktyczna liczba dni okresu odsetkowego.

18. Kryteria oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert:
cena – 100 %.
2. Sposób oceniania ofert:
W kryterium "cena" zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny;

cena oferty z najniższą ceną
-------------------------------------------- x 100 % x 100 = ilość punktów
cena oferty badanej

3. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej wg. powyższego wzoru.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
  z niniejszego postępowania,  
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.

19. Oferta z rażąco niską ceną
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

20. Uzupełnienie oferty.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert.
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21.  Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-
czących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a 
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego 
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunko-
we, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
zgodnie z treścią art. 87 ust.2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy  dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3.                     3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informa-
cji. 
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzuco-
na na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wyko-
nawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt  3 ustawy Pzp niezależnie 
od innych skutków przewidzianych prawem.

22. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówie-
nia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz 90 ust. 3 
ustawy Pzp.

23. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adre-
sy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania  złożonych 
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, poda-
jąc uzasadnienie faktyczne i prawne,

12



d) terminie, po którego  upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawar-
ta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 2 a), również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.
3. Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie. 

24. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektronicz-
ną.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
4. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone 
przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. 
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie sta-
nowią inaczej,
7. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do in-
formacji publicznej,
8. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie,
9. Podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp.
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
10. Zmiana i uzupełnienie umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważ-
ności. 
11. Dopuszcza się zmiany redakcyjne umowy (np.: zmiana danych stron w rejestrach). 
12. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
1) Bank postawi do dyspozycji kredytobiorcy oraz uruchomi kwotę kredytu w terminach i 
wysokości określonej w SIWZ po ustanowieniu przez kredytobiorcę zabezpieczenia w formie 
weksla „in blanco” kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo 
do  wcześniejszej  spłaty  kredytu,  bez  podania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  dodatkowych 
kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne od 
faktycznego zadłużenia.
3) Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne w zgodnie z zapisami SIWZ.
4) Wysokość stopy WIBOR 3M, obowiązującej w danym okresie obrachunkowym (kwartale 
kalendarzowym), ustalana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą na 2 dni 
robocze przed każdym rozpoczęciem okresu obrachunkowego (kwartału kalendarzowego).
W dniu zawarcia umowy oprocentowanie to wynosi … % w stosunku rocznym.
Zmiana stawki  oprocentowania kredytu następować będzie odpowiednio do zmiany stopy 
WIBOR 3M, ustalonej zgodnie z powyższą zasadą, co kwartał kalendarzowy w ostatnim dniu 
roboczym kwartału kalendarzowego.
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25. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26. Środki ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność 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. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego  wniesienia 
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą elektroniczną 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 
10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż 
określone powyżej 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. 
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

27. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania 
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,  faksem lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający 
lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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2. Wyżej wymienione zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowa-
nia do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie 
dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ze względu na koniecz-
ność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządze-
niu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, ja-
kich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełno-
mocnictwa.

28. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

29. Informacje dodatkowe.
  1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

30. Wykaz załączników do SIWZ.
1. Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.
4. Oświadczenie osoby fizycznej – Załącznik nr 4.
5. Zaświadczenie o numerze REGON – Załącznik nr 5
6. Rb-NDS za 2010r – Załącznik nr 6
7. Rb-NDS za I półrocze 20011r. – Załącznik nr 7
8. Rb-Z – na koniec IV kwartału 2010r. –  Załącznik nr 8
9. Rb-Z – na koniec II kwartału 2011r. –  Załącznik nr 9
10. Opinia RIO –  Załącznik nr 10
11. Uchwała Rady Miejskiej o zaciągnięciu zobowiązania –  Załącznik nr 11
12. Uchwała budżetowa na rok 2011 –  Załącznik nr 12
13. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2011 –  Załącznik nr 13
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

została opracowana przez Komisję Przetargową.

Przewodniczący Komisji przetargowej

                                                                                   Zatwierdzam:

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

                                                                             (Podpis Kierownika Zamawiającego)
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