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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Podmiejska 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 

NIP 253-00-88-877 

REGON 33110167300000 

Zwany w dalszej części „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Udzielenie promesy  

i kredytu długoterminowego w wysokości 4.385.464,00 PLN na finansowanie działań 

związanych z realizacją projektu pod nazwą: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. 

Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku 

Pomorskim wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim”, współfinansowanego 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM. 

 

Podstawa prawna - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) 

zwanej w dalszej części ustawą PZP. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcy stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 16 poz.93 ze zm.), jeŜeli 

przepisy PZP nie stanowią inaczej. 

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 

Załączniki do SIWZ naleŜy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści załączników dołączonych do 

specyfikacji jest niedopuszczalna. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.  

Zgodnie z art. 82 ust.1 PZP kaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
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Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO WYKONA NIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1 udzielenie promesy i kredytu długoterminowego w wysokości 4 385 464,00 PLN (słownie: 

cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote) na 

finansowanie działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2007-2013, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM, pod nazwą: „Ochrona wód zlewni rzek 

Drawy i Regi”. Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów  

z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi  

i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej  

w Drawsku Pomorskim”, z moŜliwością wykorzystania niepełnej kwoty kredytu. 

Wniosek o dotację złoŜony został w dniu 26.11.2009r.) 

1.2 udzielenie kredytu długoterminowego o wartości 4 385 464,00 PLN, z moŜliwością 

wcześniejszej spłaty pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w ramach 

Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM, na projekt pod nazwą: „Ochrona wód zlewni rzek 

Drawy i Regi”. Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni 

ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku 

Pomorskim”, bez dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 

1.3 realizacja zamówienia przebiega w dwóch etapach: 

a) Wykonawca udziela promesy kredytu na okres do dnia udzielenia właściwego kredytu, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia kredytu wg. warunków określonych  

w rozdz. II pkt. 1-9. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 66.11.30.00-5 - Usługa udzielenia kredytu 

2. okres kredytowania od 25.09.2010 r. do 25.09.2020 r., tj.: 

a) wrzesień 2010 r. do październik 2010 r. - uruchomienie transz kredytu (tabela Nr 1). 

b) listopad 2011 r. do wrzesień 2020 r. – spłata odsetek od wykorzystanego kredytu  

w okresach miesięcznych do 25 dnia kaŜdego miesiąca, 
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c) listopad 2010 r. do grudzień 2010 r. – wysokość rat spłaty kredytu jak w Tabeli Nr 1. 

d) styczeń 2011 r. do wrzesień 2020 r. – roczna spłata kapitału w poszczególnych latach 

(tabela Nr 1), natomiast w poszczególnych latach co miesiąc do 25 dnia kaŜdego 

miesiąca. 

 
Tabela nr 1 
 

Transze 
kredytu

Data 
uruchomienia 
transz kredytu

Kwota transzy 
kredytu

Terminy spłaty 
kredytu

Warto ść spłaty 
kredytu w roku

Wysoko ść 
miesi ęcznej 

raty 
I 29.09.2010 3223680,00

II 30.10.2010 1161784,00
15.11.2010 647680,00

15.12.2010 280940,00

od 01 do 12.2011 354552,00 29546,00

od 01 do 12.2012 354552,00 29546,00

od 01 do 12.2013 354552,00 29546,00

od 01 do 12.2014 354552,00 29546,00

od 01 do 12.2015 354552,00 29546,00

od 01 do 12.2016 354552,00 29546,00

od 01 do 12.2017 354552,00 29546,00
od 01 do 12.2018 354552,00 29546,00

od 01 do 12.2019 354552,00 29546,00
od 01 do 08.2020 236368,00 29546,00

25.09.2020 29508,00 29508,00  
 
3. Terminy przekazania środków (tabela nr 1): 

Przewiduje się uruchomienie kredytu w dwóch transzach. 

Określenie wartości wypłaty kredytu oraz termin postawienia go do dyspozycji 

Zamawiającego nastąpi poprzez złoŜenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki 

(wzór zapotrzebowania na środki będzie stanowić załącznik do umowy kredytowej). 

Przewidywana spłata ostatniej raty: 25 wrzesień 2020 r. 

 

4. Podane terminy udzielenia i spłaty kredytu mają charakter warunkowy, uzaleŜniony od 

planowanej realizacji inwestycji. Terminy mogą ulec przesunięciu w przypadku 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji jak i przyznania dotacji unijnej  

w ramach POIŚ 2007-2013. W takim przypadku zmiany terminów zostaną wprowadzone 

do umowy stosownym aneksem. Uruchomienie pierwszej transzy kredytu nastąpi w dniu 
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29.09.2010r., drugiej i ostatniej w dniu 30.10.2010r. Spłata kredytu będzie następować  

w ratach jak w punkcie II 2 i Tabeli Nr 1. Całkowita spłata kredytu nastąpi do 25.09.2020r. 

5. Prowizja za wydanie promesy nie więcej niŜ 0,20% bez innych opłat z tego tytułu. 

6. Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie skutkowała pobraniem Ŝadnych dodatkowych opłat. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

8. Formę zabezpieczenia kredytu stanowić będzie udzielone przez Gminę w Drawsku 

Pomorskim poręczenie kredytu.  

9. PoŜądany termin realizacji zamówienia:  

a) wydania promesy na udzielenie kredytu: do dnia 31.03.2010r.  

b) podpisania umowy kredytowej: do dnia 25.09.2010 r. 

 

III. WARUNKI, JAKIE MUSZ Ą SPEŁNIĆ WYKONAWCY UBIEGAJ ĄCY SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy, 

2. potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. potwierdzą uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto za 2008 rok. 

 

IV. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZY Ć 
WYKONAWCA WRAZ Z OFERT Ą W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany 

jest do złoŜenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1. Wypełnionego i podpisanego ”Wzoru oferty”- załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Bankowe. 
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3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4-8 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert. 

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert. 

8. Bilansu oraz rachunku zysków i strat Wykonawcy za 2008 rok wraz z opinią biegłego 

rewidenta, (jeŜeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości). 

9. Stosownego pełnomocnictwa w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie 

wynika z zapisu we właściwym rejestrze, o którym mowa w pkt. 3. 

10. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg 

załącznika nr1 do SIWZ). 

11. Akceptacji istotnych postanowień niniejszego SIWZ. 

Dokumenty, o których mowa w punktach 1 oraz 10-11 muszą być przedłoŜone w formie 

oryginałów. 

Dokumenty, o których mowa w punktach 2-8 muszą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
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Dokument, o którym mowa w punkcie 9 musi być przedłoŜony w formie oryginału lub 

kserokopii notarialnie poświadczonej jako zgodnej z oryginałem. 

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWC Ą ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I 
DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWC Ą. 

 

1. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 5 ustawy PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Dopuszcza 

się formę faksu pod warunkiem potwierdzenia przez odbiorcę otrzymania faksu. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 

 

2. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  

z wykonawcami: 

Celina Prokop tel. 94 3633467 fax: 94 3632680 

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 - 1400 

 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do 

Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.zwikdrawsko.pl 

przetargi, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający 

moŜe zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść innych 

dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜe 

niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją na stronie 

internetowej www.zwikdrawsko.pl przetargi. 

5. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać uczestników zebrania wykonawców. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 
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VII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30 dni od daty złoŜenia oferty. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z niniejszą SIWZ wg wzoru oferty, który stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złoŜonych przez danego Wykonawcę. 

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:  

a) musi być sporządzona w języku polskim, 

b) oferta powinna być napisana w sposób czytelny i trwały, 

c)  formularz oferty i wszystkie dokumenty (równieŜ te złoŜone na załączonych do SIWZ 

wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką 

imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upowaŜnioną (-e) do reprezentowania 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie (pełnomocnictwie do reprezentowania), właściwym dla formy 

organizacyjnej, 

d) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę,  

e) oferowane wielkości podlegające ocenie muszą być podane cyfrowo i słownie.  

W przypadku wystąpienia rozbieŜności pomiędzy ceną wskazaną cyframi a ceną wskazaną 

słownie, przyjmuje się za prawidłową – cenę podaną słownie,  

f) oferta powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej rozsypanie się kartek, tzn. kartki 

powinny być zszyte lub spięte w sposób zapobiegający moŜliwości dekompletacji 

zawartości oferty, 

g) kaŜda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu 

strony oraz parafowana przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, za wyjątkiem oryginału 

dokumentów nie wystawionych przez Wykonawcę a stanowiących załącznik do oferty,  

h) załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność przez osobę (-y) podpisującą (-e) 
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ofertę. Nie dotyczy to kserokopii pełnomocnictwa, o której mowa w rozdziale IV pkt. 9 

(winna być ona notarialnie poświadczona jako zgodna z oryginałem).  

i) Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez 

Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości,  

j) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie,  

k) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜa 

się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu  

i została niezwłocznie potwierdzona przez adresata,  

l) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty 

niezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego,  

 

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. Treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę naleŜy złoŜyć  

w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności 

jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w: 

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Podmiejska 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 

Pokój Nr 3 

nie później niŜ do dnia 15.03.2010 r. do godz. 09:30. 

 

Koperta zawierająca ofertę ma być zaadresowana według poniŜszego wzoru: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. Podmiejska 3 

78-500 Drawsko Pomorskie 

Pokój Nr 3 
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OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NA UDZIELENIE PROMESY I KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO  

W KWOCIE 4 385 464,00 PLN 

NIE OTWIERA Ć PRZED TERMINEM 15.03.2010 R. GODZ. 10:00 

3. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 

4. Wycofanie lub zmiana oferty:  

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej 

oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złoŜone według takich samych wymagań jak składana oferta, odpowiednio 

oznakowana dodatkowo dopiskiem: „ZMIANA” 

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA”  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

 

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy  

ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim, pokój Nr 2. 

2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje złoŜenia zamówienia uzupełniającego.  

4. Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 8, art. 86 ust. 2, art. 96 ust. 3 i art. 139 ust. 3 

ustawy PZP informacje związane z postępowaniem o zamówienie publiczne są jawne za 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do których wykonawca, nie później 

niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Informacje te 

winny być wyodrębnione w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie 

oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. W przeciwnym razie cała 

oferta zostanie ujawniona. 
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XI. KRYTERIUM OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA  CENY 
 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o jedyne kryterium, którym 

jest cena. 

KRYTERIUM OCENY OFERT = CENA = 100%  
Cena obejmuje koszt udzielenia kredytu i obsługi kredytu. 

Cena powinna zostać obliczona w oparciu o następującą zasadę: 
 

Cenę oferty = kwota kredytu x prowizja od kredytu+ kwota kredytu x stała prowizja od 

promesy (nie więcej niŜ 0,20%)+ odsetki od kredytu [kwota kredytu x 

(WIBOR 1 M + mar Ŝa od kredytu)] 
 

Cena powinna być wyliczona i podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Wyliczenie liczby punktów w ramach przyjętego kryterium. 
 

NajniŜsza cena = 100 pkt. 
 

Lp = [(Cn : Cb)] x 100 
 

Gdzie: 

Lp - liczba punktów 

Cn - oferowana cena najniŜsza spośród złoŜonych ofert 

Cb - oferowana cena podana w badanej ofercie 

Objaśnienie do wzoru na obliczenie ceny: 

1. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje załoŜenie, Ŝe przez cały okres 

kredytowania stopa WIBOR 1 M pozostanie na poziomie z dnia 28 stycznia 2010 roku. 

Odsetki od kredytu i jednorazowa prowizja od promesy będzie liczona od kredytu  

w wysokości 4 385 464,00 PLN 

Do wyliczenia naleŜy przyjąć faktyczną liczbę dni w roku. 

Uwaga: 

Stała stawka WIBOR 1 M zostanie przyjęta wyłącznie do wyliczenia ceny w dniu 

otwarcia ofert, natomiast w rzeczywistym okresie kredytowania będzie ona zmienna.  

2. KaŜdy Wykonawca indywidualnie określi marŜę banku w procentach, marŜa ta nie 

będzie podlegała zmianie przez cały okres kredytowania.  

3. KaŜdy Wykonawca indywidualnie określi jednorazową prowizję od kwoty 

wykorzystanego kredytu płatną po wypłacie transzy kredytu. Zapłata prowizji nastąpi  

w okresie do 7 dni roboczych po dniu uruchomienia kredytu.  

4. Do wyliczenia oferowanej ceny przyjmuje się następujące załoŜenia:  
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5. Okres kredytowania od 25.09.2010 r. do 25.09.2020 r.  

Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu: 25 dnia kaŜdego miesiąca, od listopada 

2010 r. do wrzesień 2020 r.  

Kredyt spłacony będzie w ratach jak w punkcie II 2 i Tabeli Nr 1, a odsetki będą liczone 

od salda kredytu. 

6.  Oferta, która będzie przedstawiała najniŜszy koszt (cenę) i otrzyma najwyŜszą liczbę 

punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

 

XII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOW Y  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium 

opisanym w punkcie XI SIWZ, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie 

określonym w art. 94 ust. 1 i ust. 1a ustawy PZP i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie później niŜ przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedstawić pełnomocnictwo do jej 

podpisania, jeśli nie wynika ono z dołączonych do oferty dokumentów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złoŜą przed zawarciem 

umowy, umowę regulującą ich współpracę. 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie będzie Ŝądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 

XIV ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE WYKONAWCY W  
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 

VI ustawy PZP.  
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XV. UWAGI KO ŃCOWE 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w istotnych 

postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 3 do SIWZ z wybranym w drodze 

przetargu Wykonawcą w terminie ustawowym zgodnie z art. 94 ustawy PZP, nie później 

jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.  

2. Przyjmuje się, Ŝe zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy niezakwestionowane 

przed złoŜeniem ofert zostaną przez Wykonawcę przyjęte bez zastrzeŜeń w chwili 

podpisania umowy. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień 

umowy (załącznik Nr 3 do SIWZ) będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji.  

3. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, a wybranemu Wykonawcy wskaŜe termin zawarcia 

umowy.  

4. W sprawach dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.  

 

 

 

Zatwierdzam  
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Udzielenie promesy i kredytu długoterminowego w wysokości 
4.385.464,00 PLN na finansowanie działań związanych z realizacją projektu: „Ochrona 
wód zlewni rzek Drawy i Regi”. Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z 
oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi i Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku 
Pomorskim” oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1).  

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia. (art. 22 ust.1 pkt. 2).  

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3).  

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

..................................................................   .................................................................. 

(miejscowość, data)  (podpis i pieczęć imienna 

upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

_____________________ 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Numer telefonu i faksu 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie promesy i kredytu 
długoterminowego w wysokości 4.385.464,00 PLN na finansowanie działań związanych z 
realizacją projektu: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. Budowa lagun do 
hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z 
instalacjami związanymi i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w 
ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim”  oferujemy: 

 

1. wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób:  

1.1. wysokość kredytu 4 385 464,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć 

tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote) na zadania wymienione w rozdziale II SIWZ, 

z moŜliwością wykorzystania niepełnej kwoty,  

1.2. okres kredytowania: od 25.09.2010 roku do 25.09.2020 roku,  

1.3. spłata kapitału w ratach określonych w punkcie II 2 i Tabeli nr 1 SIWZ,  

1.4. spłata odsetek od wykorzystanego kredytu do 25 dnia kaŜdego miesiąca, od miesiąca 

następnego po przekazaniu drugiej transzy kredytu,  

1.5. koszt kredytu (cenę) w wysokości……………………..PLN,  

słownie …………………………….,  

który został wyliczony wg następujących załoŜeń: 

Cenę oferty oblicza się w następujący sposób: kwota kredytu x prowizja od kredytu+ kwota 

kredytu x stała prowizja od promesy (nie więcej niŜ 0,20%)+ odsetki od 

kredytu [kwota kredytu x (WIBOR 1 M + mar Ŝa od kredytu)] 

2. Oświadczamy, Ŝe zaproponowane przez nas warunki udzielenia długoterminowego 

kredytu na realizację zadań inwestycyjnych zawierają wszystkie elementy cenotwórcze.  

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe otrzymaliśmy informacje konieczne 

do właściwego przygotowania oferty.  

4. ** Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 

postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się  

w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nich 

warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie.  
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** Wnosimy do istotnych postanowień umowy protokół rozbieŜności do 

przeanalizowania przez Zamawiającego, a w przypadku, kiedy zmiany nie zostaną 

uwzględnione – nasze oświadczenie pozostaje nadal aktualne.  

5. Oświadczamy, Ŝe wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są 

kompletne i zgodne z prawdą.  

6. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące załączniki: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

…………………………………………… 

pieczęć firmowa 

................................................................ 

pieczątka (i) imienna (e) i podpis (y)  

osoby (osób) upowaŜnionej (-ych) do  

składania oświadczeń woli w imieniu  

oferenta 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Wzór umowy z Zakładem przygotuje bank. 

Zawarcie umowy na czas: 25.09.2010 – 25.09.2020 

Termin wypłaty uruchomienia pierwszej i kolejnych transz kredytu: 29.09.2010, kolejna  

w dniu 30 października 2010 roku. 

Spłata kredytu: jak w punkcie II 2 i Tabela Nr 1 SIWZ. 

Spłata odsetek: miesięcznie do 25 kaŜdego miesiąca jak w punkcie II 2 b SIWZ. Płatne 

przelewem z konta kredytobiorcy. 

Całkowita spłata kredytu: 25.09.2020 r. 

Całkowity koszt kredytu: 

Prowizja za wydanie promesy: nie więcej niŜ 0,20 % bez innych opłat z tego tytułu. 

Zabezpieczenie kredytu: formę zabezpieczenia kredytu stanowić będzie udzielone przez 

Gminę Drawsko Pomorskie poręczenie zaciągniętego kredytu. 

Kredytobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 

Inne zapisy związane z przepisami bankowymi. 


