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1. Zamawiający 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  

81-382 Gdynia, woj. pomorskie.,  

NIP 586-002-28-60 

www.gdynia.pl,  

Wydział prowadzący postępowanie – Wydział BudŜetu 

Tel: 58 668 8288  

fax:  58 668 8276  

email: wydz.budzetu@gdynia.pl  

Godziny urzędowania 800–1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych 

od pracy) 

2. Postępowanie 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Przedmiot zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego 

w wysokości do 70 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

3.2.1 Sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany jednorazowo lub 
w transzach na wniosek lub wnioski Zamawiającego. 

3.2.2 Okres spłaty kredytu: spłata kredytu nastąpi w okresie od 15.03.2020 r. do 
15.06.2026 r., zgodnie z harmonogramem określonym w § 3 projektu umowy, 
stanowiącym załącznik nr 5. 

3.3. Warunki realizacji zamówienia: 

3.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu 
w całości. 

3.3.2. Oprocentowanie kredytu ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla 
depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu 
odsetkowego, powiększonej o niezmienną marŜę Banku. 

3.3.3. Odsetki płatne kwartalnie.  
3.3.4. Odsetki liczone będą w oparciu o rzeczywiste saldo zadłuŜenia według formuły:  

odsetki = saldo kredytu x łączne oprocentowanie x rzeczywista liczba dni 
w okresie obrachunkowym / 365 lub 366 dni w roku. 

3.3.5. Prowizja przygotowawcza, podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu płatna 
będzie proporcjonalnie po uruchomieniu kaŜdej transzy. 

3.3.6. Zamawiający zastrzega, iŜ prowizja nie moŜe być wyŜsza niŜ 2% kwoty 
kredytu. 
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3.3.7. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez 
dodatkowych prowizji i opłat. 

3.3.8. Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem 
prowizji określonej w pkt 3.3.5.  

3.3.9. Zamawiający przewiduje moŜliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci 
weksla in blanco. 

3.4. Szczegółowe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały 

w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 

3.5. Informacje ogólne: 

3.5.1. BudŜet:  

Wykonanie budŜetu w 2015 roku: 

− dochody: 1.235.868.717 zł  
− wydatki: 1.246.276.744 zł 
 

BudŜet na 2016 rok po zmianach wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta  Gdyni           
z 28 września br.:  

− dochody: 1.385.572.064 zł 
− wydatki: 1.375.323.745 zł. 
 

3.5.2. Stan zadłuŜenia na dzień 01.01.2016 roku – 601.781.128 zł,  
            przewidywany stan zadłuŜenia na koniec 2016 roku – 591.532.809 zł 

3.5.3. Na stronie internetowej Miasta dostępne są dokumenty: 
− BudŜet Miasta na 2016 r.,  
− Opinia RIO o projekcie budŜetu na 2016 r., 
− Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2015 r. i I półrocze 2016 r., 
− Sprawozdanie Rb-NDS  o nadwyŜce/ deficycie za 2015 i I półrocze 2016 r., 
− Sprawozdanie Rb–Z o stanie zobowiązań za  2015 i I półrocze 2016 r., 
− Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2015 r. i informacji 

o przebiegu wykonania budŜetu w I półroczu 2016 r. 
− Opinia RIO o prognozie długu i moŜliwości sfinansowania deficytu 

budŜetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta 
Gdyni w odniesieniu do projektu budŜetu na 2016 rok 

http://www.gdynia.pl/bip/budzet/430_.html 
− Uchwała Nr XV/308/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na  2016 rok zawierająca w § 14 
upowaŜnienie Prezydenta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

     http://www.gdynia.pl/bip/rada/uchwaly/8137_108451.html 
− Uchwała Nr XXIV/600/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 roku 

zmieniająca uchwałę Radu Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2016.  

http://www.gdynia.pl/bip/rada/uchwaly/8491_116427.html 
− Uchwała XV/309/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-
2033.  

http://www.gdynia.pl/bip/rada/uchwaly/8137_108451.html 
− Uchwała Nr XXIV/601/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 roku 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033.  

http://www.gdynia.pl/bip/rada/uchwaly/8491_116427.html 
− Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na 

lata 2016-2033.  
http://www.gdynia.pl/bip/budzet/8472_107875.html 
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3.6. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

3.7. Kod CPV: 66113000-5 

4. Oferty wariantowe oraz zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 
pkt 6 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 

7 ustawy Pzp. 

4.2. Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy Pzp. 

5. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od daty podpisania umowy do 

terminu spłaty ostatniej raty kredytu , to jest do 15.06.2026 r.. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu 

6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

6.1.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 20., 

z późn. zmianami); 

- opisane w ppkt 6.2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

6.2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1, jeŜeli 

Wykonawca wykaŜe, Ŝe: 

6.2.1.1. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności 

bankowej, o której mowa w art.36 lub dokumenty równowaŜne potwierdzające 

prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami 

w/w ustawy. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca 
w celu potwierdzenia, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu 
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

7.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 

wstępnego potwierdzenia, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty). 
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7.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru 

(formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący: 

7.1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - kaŜdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie 

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 7.2. 

siwz, część VI). 

7.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu 

(odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek 

określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie 

odpowiednim do warunków określonych w pkt 7.2. siwz, część VI). 

Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny 

podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeŜeli Wykonawca 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 

zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złoŜenia wraz z ofertą 

zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do siwz.  

7.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złoŜyć wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyŜej oceniona, lub wykonawcy, których 

Zamawiający wezwie do złoŜenia wszystkich lub niektórych oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających, Ŝe spełniają warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, 

w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 

7.2.1.  zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, o którym 

mowa w pkt 6.2.1.1 

7.2.2.  zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, Ŝe 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

7.2.3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.2.4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych naleŜności lub zawarcie wiąŜącego 

porozumienia w sprawie spłat tych naleŜności. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 6. 

7.2.5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 13-14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, dla kaŜdej z osób dla której zgodnie z ustawą 

Pzp informacja taka jest składana; 

7.2.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

7.2.7. JeŜeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, mają 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca 

w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, 

w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają 

miejsce zamieszkania, inny równowaŜny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce 

zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane 

w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złoŜonym przed 

notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych 

osób organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, złoŜone nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
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7.2.8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, którego wzór 

stanowi załącznik nr 7; 

7.2.9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 

pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie 

wymaga się złoŜenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców 

KRS, CEIDG); 

7.2.10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, 

wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynaleŜności lub braku 

przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku 

przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, Ŝe 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Oświadczenie naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale BudŜetu 

Urząd Miasta Gdyni adres: Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 , pok. 130 

mieszczący się na I piętrze Urzędu Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 

52/54,  

7.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

7.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2 oraz 7.2.3, składa dokument 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 

7.3.2. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 7.2.5 i 7.2.6 (informacje 

z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru 

lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równowaŜny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

7.3.3. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.9 składa dokument lub 

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

zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7.3.4. jeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 7.3.1. – 7.3.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złoŜonym przed notariuszem 

lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

złoŜone nie wcześniej niŜ odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7.4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się 

spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za 

najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumenty wymienione w pkt od 7.2.2 do 7.2.9, potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

7.5. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 7, składane są w oryginale, zaś 

dokumenty, o których mowa w pkt 7, mogą być składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca 

w zakresie dokumentów, które kaŜdego z nich dotyczą. 

7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

7.7. W przypadku złoŜenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane 

wyraŜone w innych walutach niŜ PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego 

Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Dzienniku Urzędowym UE. 

7.8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”. 
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8. Wykonawcy występujący wspólnie 
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty naleŜy załączyć stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie 

w odniesieniu do kaŜdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom 
9.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części 

zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 

9.2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm 

tych podwykonawców. 

9.3. JeŜeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, 

będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, Ŝe 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niŜ podwykonawca, na które zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych 
wykonawców lub wykonawcy certyfikowani przez jednostki 
certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji. 

Wykonawca moŜe złoŜyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez 

właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, 

w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na 

dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce 

odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 7.2. ZłoŜenie zaświadczenia lub 

certyfikatu nie zwalnia ze złoŜenia dokumentów dotyczących podwykonawców 

i podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 
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11. Wymagania dotyczące wadium 
11.1. Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100.000 zł, 

(słownie – sto tysięcy złotych). 

11.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

11.2.1. pieniądzu; 

11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

11.2.3. gwarancjach bankowych; 

11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

11.2.5. 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. 

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniŜej wskazany 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

PKO Bank Polski SA PL 61 1440 1026 0000 0000 0040 6228 

z dopiskiem 

        ,,Wadium w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego do 70 mln zł”. 

11.4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty / lub złoŜyć 

w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział BudŜetu, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

pokój nr 130. 

11.5. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 

11.2.2 – 11.2.5 zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał 

właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji w Wydziale BudŜetu Urzędu 

Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. nr 130, przed terminem 

składania ofert. 

11.6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

11.7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane 

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 muszą 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do 

zapłaty kwoty pienięŜnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości 

odpowiadającej kwocie wadium. 
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12. Sposób przygotowania oferty 
12.1. Wymagania ogólne 

12.1.1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

12.1.2. Oferta musi być złoŜona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w SIWZ. 

12.1.3. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty 

i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złoŜone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, Ŝe wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą.  

12.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umoŜliwiający 

zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.  

12.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 

12.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, 

były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie 

muszą być czytelne. 

12.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 

oferty. 

12.2. Oferta składa się z: 

12.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku 

nr 1 do SIWZ) oraz formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi 

nr 1a; 

12.2.2. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dla kaŜdego 

wykonawcy i podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

12.2.3. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich 

zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;  

12.2.4. Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, Ŝe mimo 

zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16 – 20  oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności;  

12.2.5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on 

dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, 

których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania 

bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niŜ polski, 
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Zamawiający moŜe po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia 

tłumaczenia dokumentu na język polski. 

12.2.6. Pełnomocnictwa wskazującego, Ŝe osoba występująca w imieniu wykonawcy lub 

wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, jest do tego upowaŜniona, jeŜeli nie wynika to 

dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo naleŜy 

złoŜyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 

12.2.7. Dowodu wniesienia wadium; 

12.3. Opakowanie oferty:  

12.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi 

dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, 

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 

i zawierającym oznaczenie:  

„Oferta na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 70 mln zł na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Nie otwierać przed 

17.11.2016 r., godz.1000” 

12.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 

12.4. Zmiana lub wycofanie oferty: 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, 

w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

oświadczenie, naleŜy opatrzyć napisem “WYCOFANE”. 

13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania 
ofertą 

 
13.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale BudŜetu Urząd Miasta 

Gdyni adres: Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 , pok. 130 mieszczący się 

na I piętrze Urzędu Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  

13.2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2016 r., o godz. 9.00. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  

w pok. 101.   

13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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13.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający 

zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej. 

13.6. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 40 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.7. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia 

się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

13.8. Zgoda wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 

z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to 

moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. 

JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia 

będzie dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują 

wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), 

mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla 

następujących czynności wymagających pod rygorem niewaŜności formy 

pisemnej: złoŜenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego 

o wycofaniu złoŜonej przez wykonawcę oferty, a takŜe składania dokumentów lub 

oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest 

forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku 

przekazywania korespondencji faksem lub mailem kaŜda ze stron, na Ŝądanie 

drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

14.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Alicja Helbin – stanowisko: z-ca skarbnika miasta tel.: 58 668 8275; od poniedziałku 

do piątku w godz. od 08:00 do 16:00, 

Irena Samsonowicz – stanowisko: inspektor, tel. 58 668 8283; od poniedziałku do 

piątku w godz. od 08:00 do 16:00, 

14.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

zapisów SIWZ. 
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14.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ 

kierując swoje zapytania pisemnie/faksem/mailem na adres Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54 /nr faksu /adres email Zamawiającego, podany w pkt 1 SIWZ. 

14.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.4, niezwłocznie, jednak 

nie później niŜ na 6 przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

14.6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 15.5., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

14.7. Ewentualne przedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.5. 

14.8. Zamawiający przekaŜe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe 

zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

14.9. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, 

na której zamieszczono SIWZ. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
15.1. Cenę oferty naleŜy podać w wartości netto  i brutto.  

15.2. Cena oferty to cena kredytu będąca sumą: 

− odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M i stałej 

marŜy z okresu kredytowania,  

− prowizji. 

15.3. Dla celów oceny ofert i ich porównywalności do wyliczenia przez Wykonawcę ceny 

oferty naleŜy przyjąć: 

− hipotetyczny WIBOR 3M w wysokości 1,71%, 

− jednorazowe uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 15.12.2016 r., 

− prowizję płatną jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu,  

− stan zadłuŜenia zgodnie z harmonogramem spłat. 

15.4. Cenę naleŜy określić na podstawie wypełnionego formularza cenowego 

stanowiącego Załącznik nr 1a.  

15.5. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty 

(wynagrodzenie wykonawcy) wyraŜona zostanie w złotych polskich i rozliczana 

będzie w złotych polskich. 
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15.6. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę 

z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności 

związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 

15.7. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  

15.8. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty 

zagraniczne, które na podstawie przepisów podatkowych, nie są zobowiązane do 

uiszczenia zobowiązań podatkowych w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa 

na nabywcy towarów, zgodnie z zasadami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

15.9. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych 

w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe 

w obliczeniu ceny w następujący sposób:  

15.9.1. jeŜeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą, 

przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą. 

16. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 
16.1. Kryteria oceny ofert:  

16.1.1. cena - waga kryterium 98%,  

16.1.2.    dodatkowe okresy karencji w spłacie kredytu - waga kryterium 2% 

16.2. Sposób oceniania ofert:  

16.2.1. w kryterium cena: 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt  otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniŜszą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla 

części, na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniŜszym wzorem: 

(C min : C of) x 10 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena 

C min – najniŜsza cena z zaoferowanych 

C of – cena w badanej ofercie 

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnoŜone przez współczynnik odpowiadający 

wadze tego kryterium. 
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16.2.1. w kryterium „oferta dodatkowych maksymalnie ośmiu okresów karencji 

w spłacie rat kapitałowych”  

Kryterium ,,oferta dodatkowych maksymalnie ośmiu okresów karencji w spłacie rat 

kapitałowych” rozumianych jako moŜliwość zmiany harmonogramu poprzez 

przesunięcie terminu spłaty dowolnej raty kredytu maksymalnie o 48 miesięcy  

w okresie objętym kredytowaniem, przyznanych  bez dodatkowych opłat i prowizji, na 

wniosek Zamawiającego nie wymagający uzasadnienia, złoŜony co najmniej na 10 dni 

roboczych przed datą wymagalności danej raty kredytu, będzie rozpatrywane na 

podstawie wykazanych  okresów karencji  zadeklarowanych przez Wykonawcę 

w Formularzu Oferty. Zamawiający przydzieli punkty w kryterium ,,Okresy karencji” 

w następujący sposób: 

• brak dodatkowego okresu karencji – 0 pkt, 

• za dodatkowe okresy karencji punkty będą obliczone wg wzoru. 

 

Ok – oferowana liczba karencji *2/najwyŜsza oferowana liczba karencji. 

W tym kryterium ocena będzie się odbywała na podstawie informacji zawartych w tabeli 

w pkt 3 Formularza oferty. 

16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą 

liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniŜszym wzorcem: 

P= C +Ok 

Gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena” 

Ok. – Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Oferta dodatkowych, maksymalnie 
ośmiu okresów karencji w spłacie rat kapitałowych”. 
 

17. Formalności, jakie naleŜy dopełnić przed podpisaniem umowy 

17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  

zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

17.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, 

który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

17.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub 

drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeŜeli zostało przesłane w inny sposób. 

17.4. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 17.6 jeŜeli złoŜono tylko jedną ofertę. 

17.5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę 
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najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, 

o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

17.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa 

regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

17.7. W przypadku jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą 

fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby. 

18. Zmiany postanowień umowy 
18.1. Strony dopuszczają moŜliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, 

zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych 

z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a takŜe zmian których 

zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w pkt 18.2. 

18.2. Zmiana postanowień Umowy jest moŜliwa w przypadku wystąpienia 

któregokolwiek z następujących przypadków: 

18.2.1. braku notowań na międzybankowym rynku stawki bazowej WIBOR dla 

depozytów 3M i wprowadzenia nowego parametru,  w oparciu o który ustalane 

będzie oprocentowanie, 

18.2.2.   zmiany harmonogramu spłat. 

18.3. Wykonawca moŜe podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu 

zmianę w realizacji Umowy, jaką Wykonawca uzna za poŜądaną w celu 

polepszenia jakości, sprawności lub bezpieczeństwa, obniŜenia kosztów lub w inny 

sposób korzystną dla Zamawiającego. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby 

Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach 

określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują wykonawcom, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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20. Pozostałe postanowienia 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

 

Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik 1a – Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o nie wydaniu prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o nie wydaniu orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca)............................  Nr PESEL (osoba fizyczna) …...................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

 

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Miasta 

Gdyni na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 70 mln zł                           

z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na warunkach określonych we 

wzorze umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonanie tego zamówienia. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

wartość netto .................................... zł 

(słownie....................................................................... złotych)  

VAT ............................................. zł 

(słownie............................................................................. złotych)  

cena brutto ................................... zł 

(słownie............................................................................. złotych)  

 

2. Na powyŜszą cenę składają się: 

 
marŜa banku:  ……………% 

(wyraŜona w %, dodawana do bazy oprocentowania, czyli WIBOR 3M, z dokładnością do 
jednej setnej punktu procentowego) 
 

jednorazowa prowizja banku ………………% 
(wyraŜona w %, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego) 
 
3. Oferujemy …….. dodatkowych okresów karencji w spłacie rat kapitałowych 

rozumianych jako moŜliwość zmiany harmonogramu poprzez przesunięcie terminu 
spłaty dowolnej raty kredytu maksymalnie o 48 miesięcy w okresie objętym 
kredytowaniem, które przyznamy bez opłat i prowizji, (na wniosek Zamawiającego 
nie wymagający uzasadnienia, złoŜony co najmniej na 10 dni roboczych przed datą 
wymagalności danej raty kredytu). 

4. Jesteśmy związani ofertą przez 40 dni. 
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5. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

5.1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych 

w SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

5.2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

6. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy Ŝe zapoznaliśmy się 

z treścią SIWZ, warunkami terenowymi oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez 

zastrzeŜeń. 

7. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

8. Wadium w kwocie 100 000 zł  zostało wniesione: 

8.1. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego * 

8.2. w siedzibie Zamawiającego w formie .............................................................. * 

*niepotrzebne skreślić 

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu 

wadium wniesionego w formie pieniądza – przelewem: ……………………………………….…….. 

9. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do 

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, 

dokumentów i przedłoŜonych informacji oraz do wyjaśnienia kaŜdych aspektów naszej 

oferty. 

10. Oświadczamy, iŜ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za 

składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 

Kodeksu Karnego). 

11. Oświadczamy, Ŝe wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom /naleŜy podać firmy podwykonawców/: 

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

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

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

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

....................., dn. ……...................... 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

_________________________ 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Kwota kredytu 70 000 000     

Podstawa oprocentowania Wibor 3 M  -     

Prowizja ………….%     

         

Data 
Baza 

% 
rocznie 

MarŜa 
Stopa 

%  
Raty 

kapitałowe Odsetki 
Saldo 

zadłuŜenia 
Roczne          

raty 
Roczne 
odsetki 

                  
2016-12-

15 1,71%         70 000 000     
2017-03-

15 1,71%         70 000 000     
2017-06-

15 1,71%         70 000 000     
2017-09-

15 1,71%         70 000 000     
2017-12-

15 1,71%         70 000 000     
2018-03-

15 1,71%         70 000 000     
2018-06-

15 1,71%         70 000 000     
2018-09-

15 1,71%         70 000 000     
2018-12-

15 1,71%         70 000 000     
2019-03-

15 1,71%         70 000 000     
2019-06-

15 1,71%         70 000 000     
2019-09-

15 1,71%         70 000 000     
2019-12-

15 1,71%         70 000 000     
2020-03-

15 1,71%     1 000 000   69 000 000     
2020-06-

15 1,71%     1 000 000   68 000 000     
2020-09-

15 1,71%     1 000 000   67 000 000     
2020-12-

15 1,71%     1 000 000   66 000 000 4 000 000   
2021-03-

15 1,71%     1 500 000   64 500 000     
2021-06-

15 1,71%     1 500 000   63 000 000     
2021-09-

15 1,71%     1 500 000   61 500 000     
2021-12-

15 1,71%     1 500 000   60 000 000 6 000 000   
2022-03-

15 1,71%     1 500 000   58 500 000     
2022-06-

15 1,71%     1 500 000   57 000 000     
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2022-09-
15 1,71%     1 500 000   55 500 000     

2022-12-
15 1,71%     1 500 000   54 000 000 6 000 000   

2023-03-
15 1,71%     3 000 000   51 000 000     

2023-06-
15 1,71%     3 000 000   48 000 000     

2023-09-
15 1,71%     4 000 000   44 000 000     

2023-12-
15 1,71%     4 000 000   40 000 000 14 000 000   

2024-03-
15 1,71%     4 000 000   36 000 000     

2024-06-
15 1,71%     4 000 000   32 000 000     

2024-09-
15 1,71%     4 000 000   28 000 000     

2024-12-
15 1,71%     4 000 000   24 000 000 16 000 000  

2025-03-
15 1,71%     4 000 000   20 000 000     

2025-06-
15 1,71%     4 000 000   16 000 000     

2025-09-
15 1,71%     4 000 000   12 000 000     

2025-12-
15 1,71%     4 000 000   8 000 000 16 000 000   

2026-03-
15 1,71%     4 000 000   4 000 000     

2026-06-
15 1,71%     4 000 000     8 000 000   

Razem w 
zł       70 000 000     70 000 000   

Prowizja w zł            

Suma odsetek i prowizji w zł netto      

VAT      

Suma odsetek i prowizji w zł brutto      
 

 

........................., dn. ............................ 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 
ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną 
automatycznie wyszukane, pod warunkiem Ŝe do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
JeŜeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., 
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje 
umoŜliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umoŜliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. 
adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod 
warunkiem Ŝe wyŜej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia 
i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi 
wypełnić wykonawca. 
ToŜsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Gmina Miasta Gdyni 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 
zamówienia4: 

Udzielenie kredytu długoterminowego do 
kwoty 70 mln zł. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający (jeŜeli dotyczy)5: 

 
............................................ 
(wpisujemy nr referencyjny) 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                 
1 SłuŜby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiaj ących : wstępne ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu . 
W przypadku podmiotów zamawiaj ących : okresowe ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu  lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania . 
3 Informacje te naleŜy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeŜeli dotyczy: 

JeŜeli numer VAT nie ma zastosowania, 
proszę podać inny krajowy numer 
identyfikacyjny, jeŜeli jest wymagany i ma 
zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do 
kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeŜeli 
dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 
średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie 
jest zastrzeŜone8: czy wykonawca jest 
zakładem pracy chronionej, 
„przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach 
programów zatrudnienia chronionego? 
JeŜeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
JeŜeli jest to wymagane, proszę określić, 
do której kategorii lub których kategorii 
pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych naleŜą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni Ŝ 10 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR . 
Małe przedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni Ŝ 50 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR . 
Średnie przedsi ębiorstwa: przedsi ębiorstwa, które nie s ą mikroprzedsi ębiorstwami ani małymi przedsi ębiorstwami  i 
które zatrudniaj ą mniej ni Ŝ 250 osób  i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR  lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR . 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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JeŜeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany 
do urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równowaŜne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego 
systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

JeŜeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w 
pozostałych fragmentach niniejszej 
sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich 
przypadkach, sekcji C niniejszej części, 
uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w kaŜdym 
przypadku wypełnić i podpisać część 
VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer 
rejestracyjny lub numer zaświadczenia, 
jeŜeli dotyczy: 
b) JeŜeli poświadczenie wpisu do wykazu 
lub wydania zaświadczenia jest dostępne w 
formie elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne 
stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia oraz, w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w 
urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie 
wymagane kryteria kwalifikacji? 
JeŜeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, 
B, C lub D, w zaleŜności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeŜeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie 
przedstawić zaświadczenie odnoszące się 
do płatności składek na ubezpieczenie 
społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umoŜliwią instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą 
bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim? 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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Czy wykonawca bierze udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
wspólnie z innymi wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

JeŜeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite 
europejskie dokumenty zamówienia. 

JeŜeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w 
grupie (lider, odpowiedzialny za określone 
zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych 
wykonawców biorących wspólnie udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie 
części zamówienia, w odniesieniu do której 
(których) wykonawca zamierza złoŜyć 
ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz 
adres(-y) osoby (osób) upowaŜnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

Osoby upowaŜnione do 
reprezentowania, o ile istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeŜeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa 
(jego form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

ZaleŜność od innych podmiotów: Odpowiedź: 
Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniŜej w części IV 
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 
określonych poniŜej w części V?  

[] Tak [] Nie 

JeŜeli tak, proszę przedstawić – dla kaŜdego z podmiotów, których to dotyczy – 
odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający 
informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, naleŜycie 

                                                 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



 27

wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe dotyczy to równieŜ wszystkich pracowników technicznych lub słuŜb 
technicznych, nienaleŜących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w 
szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić 
o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę 
dołączyć – dla kaŜdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w 
częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą naleŜy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wprost tego zaŜąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom 
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 
części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
JeŜeli tak i o ile jest to wiadome, proszę 
podać wykaz proponowanych 
podwykonawców:  
[…] 

JeŜeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie Ŝąda 
przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, 
proszę przedstawić – dla kaŜdego podwykonawcy (kaŜdej kategorii 
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III. 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. naduŜycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

                                                 
12 Np. dla słuŜb technicznych zaangaŜowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje równieŜ korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje równieŜ podŜeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejŜe decyzji 
ramowej. 
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6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami 
skazującymi za przestępstwo na 
podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdroŜenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 
wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy 
bądź jakiejkolwiek osoby będącej 
członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne 
lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyŜej 
wymienionych powodów, orzeczeniem 
sprzed najwyŜej pięciu lat lub w którym 
okres wykluczenia określony bezpośrednio 
w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

JeŜeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród 
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać 
powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to 
bezpośrednio ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-
ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania 
swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia22 
(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki23: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich [] Tak [] Nie 

                                                                                                                                                         
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdraŜającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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obowiązków dotyczących płatności 
podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w 
państwie członkowskim instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeŜeli jest ono inne niŜ 
państwo siedziby? 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
 
 
 
JeŜeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, 
którego to dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to 
naruszenie obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub 
administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest 
ostateczna i wiąŜąca? 

– Proszę podać datę wyroku 
lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim 
bezpośrednio określona, 
długość okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w 
jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności naleŜnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub teŜ zawierając wiąŜące 
porozumienia w celu spłaty tych naleŜności, 
obejmujące w stosownych przypadkach 
narosłe odsetki lub grzywny? 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] 
Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
JeŜeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] 
Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
JeŜeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

JeŜeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniŜszych 
podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie 
krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc 
prawo krajowe moŜe na przykład stanowić, Ŝe pojęcie „powaŜnego wykroczenia 
zawodowego” moŜe obejmować kilka róŜnych postaci zachowania stanowiącego 
wykroczenie.  
Informacje dotyczące ewentualnej Odpowiedź: 

                                                 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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niewypłacalności, konfliktu interesów 
lub wykroczeń zawodowych 

[] Tak [] Nie Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie 
prawa środowiska, prawa socjalnego i 
prawa pracy26? 

JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu wykazania swojej rzetelności 
pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia („samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest 
zawieszona? 
JeŜeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe 
informacje: 

– Proszę podać powody, które 
pomimo powyŜszej sytuacji 
umoŜliwiają realizację zamówienia, 
z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych 
i środków dotyczących 
kontynuowania działalności 
gospodarczej28. 

JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Czy wykonawca jest winien powaŜnego 
wykroczenia zawodowego29?  
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 
Nie 
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki: [……] 

                                                 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeŜeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez Ŝadnej moŜliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienia mające na 
celu zakłócenie konkurencji? 
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 
Nie 
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek 
konflikcie interesów30 spowodowanym 
jego udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia? 
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo 
związane z wykonawcą doradzał(-o) 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób 
zaangaŜowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 
której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza 
umowa z podmiotem zamawiającym lub 
wcześniejsza umowa w sprawie koncesji 
została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałoŜone zostało odszkodowanie 
bądź inne porównywalne sankcje w związku 
z tą wcześniejszą umową? 
JeŜeli tak, proszę podać szczegółowe 
informacje na ten temat: 

JeŜeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 
Nie 
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki: [……] 

Czy wykonawca moŜe potwierdzić, Ŝe: 
nie jest winny powaŜnego wprowadzenia 
w błąd przy dostarczaniu informacji 
wymaganych do weryfikacji braku podstaw 
wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia 
kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w 
bezprawny sposób wpłynąć na proces 
podejmowania decyzji przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą 
dać mu nienaleŜną przewagę w 

[] Tak [] Nie 

                                                 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które 
mogą mieć istotny wpływ na decyzje w 
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy 
wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym określone w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
JeŜeli dokumentacja wymagana w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
JeŜeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 
środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) 
wykonawca oświadcza, Ŝe: 

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, Ŝe wykonawca 
moŜe ograniczyć się do wypełnienia sekcji αααα w części IV i nie musi wypełniać 
Ŝadnej z pozostałych sekcji w części IV: 
Spełnienie wszystkich wymaganych 
kryteriów kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy 
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów 
kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w ogłoszeniu. 
Kompetencje Odpowiedź 
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze […] 
                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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zawodowym lub handlowym 
prowadzonym w państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy32: 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień 
publicznych na usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie 
określonego zezwolenia lub bycie 
członkiem określonej organizacji, aby 
mieć moŜliwość świadczenia usługi, o której 
mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
JeŜeli tak, proszę określić, o jakie 
zezwolenie lub status członkowski chodzi, i 
wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] 
[] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy 
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów 
kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w ogłoszeniu. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej 
objętym zamówieniem i określonym w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat 
obrotowych jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące [……] 

                                                                                                                                                         
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeŜeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeŜeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są 
dostępne za cały wymagany okres, proszę 
podać datę załoŜenia przedsiębiorstwa 
wykonawcy lub rozpoczęcia działalności 
przez wykonawcę: 
4) W odniesieniu do wskaźników 
finansowych35 określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 
wykonawca oświadcza, Ŝe aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) 
wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – 
stosunek X do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu 
ryzyka zawodowego wykonawca jest 
ubezpieczony na następującą kwotę: 
JeŜeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych 
ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które 
mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, Ŝe 
JeŜeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy 
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów 
kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których 
mowa w ogłoszeniu. 
Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca 
wykonał następujące roboty 
budowlane określonego rodzaju:  
JeŜeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najwaŜniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 

                                                 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszcza ć legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad  pięciu lat. 
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publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca 
zrealizował następujące główne 
dostawy określonego rodzaju lub 
wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy 
sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, 
daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych40: 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
     

2) MoŜe skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub słuŜb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane wykonawca będzie mógł 
się zwrócić do następujących pracowników 
technicznych lub słuŜb technicznych o 
wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie 
mógł stosować następujące systemy 
zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub 
usług o złoŜonym charakterze, które 
mają zostać dostarczone, lub – 
wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na 
przeprowadzenie kontroli42 swoich 
zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności 
takŜe dostępnych mu środków 
naukowych i badawczych, jak równieŜ 
środków kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje 
się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zaleŜności od wymogów określonych 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia 
wykonawca będzie mógł stosować 

[……] 

                                                                                                                                                         
39 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszcza ć legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad  trzech lat. 
40 Innymi słowy, naleŜy wymienić wszystkich  odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub słuŜb technicznych nienaleŜących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, naleŜy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 
8) Wielkość średniego rocznego 
zatrudnienia u wykonawcy oraz 
liczebność kadry kierowniczej w ostatnich 
trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposaŜeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie 
zlecić podwykonawcom43 następującą 
część (procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, 
opisy lub fotografie produktów, które mają 
być dostarczone i którym nie musi 
towarzyszyć świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, Ŝe w 
stosownych przypadkach przedstawi 
wymagane świadectwa autentyczności. 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy: 
Czy wykonawca moŜe przedstawić 
wymagane zaświadczenia sporządzone 
przez urzędowe instytuty lub agencje 
kontroli jakości o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność 
produktów poprzez wyraźne odniesienie do 
specyfikacji technicznych lub norm, które 
zostały określone w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia? 
JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i 
wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą 
zostać przedstawione: 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy 
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów 
zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Systemy zapewniania jakości i normy Odpowiedź: 

                                                 
43 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe jeŜeli wykonawca postanowił  zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz  
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to naleŜy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyŜej, część II sekcja C). 
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zarządzania środowiskowego 
Czy wykonawca będzie w stanie 
przedstawić zaświadczenia sporządzone 
przez niezaleŜne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymaganych 
norm zapewniania jakości, w tym w 
zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i 
określić, jakie inne środki dowodowe 
dotyczące systemu zapewniania jakości 
mogą zostać przedstawione: 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie 
przedstawić zaświadczenia sporządzone 
przez niezaleŜne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymogów 
określonych systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego? 
JeŜeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i 
określić, jakie inne środki dowodowe 
dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
JeŜeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy 
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złoŜenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie 
dokumentów, które ewentualnie naleŜy przedstawić, określono w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 
Wykonawca oświadcza, Ŝe: 
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 
W następujący sposób spełnia obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, 
które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
kaŜdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
JeŜeli niektóre z tych zaświadczeń lub 
rodzajów dowodów w formie dokumentów 
są dostępne w postaci elektronicznej44, 
proszę wskazać dla kaŜdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 
NiŜej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), Ŝe informacje podane powyŜej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz Ŝe zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
powaŜnego wprowadzenia w błąd. 
NiŜej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), Ŝe jest (są) w stanie, na Ŝądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem 
przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma moŜliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych 
w dowolnym państwie członkowskim47, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający juŜ 
posiada odpowiednią dokumentację. 
NiŜej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraŜa(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), 
których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 
[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

 

........................., dn. ............................ 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem Ŝe wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umoŜliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zaleŜności od wdroŜenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 

o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez 

Miasto Gdynia którego przedmiotem jest  ..................................................... 

oświadczamy, Ŝe: 

nie naleŜymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z Ŝadnym z wykonawców, którzy złoŜyli ofertę w postępowaniu.* 

naleŜymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z wykonawcą .............................................. . W załączeniu 

przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynaleŜności do tej samej grupy 

kapitałowej na zakłócenie konkurencji.* 

 

* - skreślić niewłaściwe 

 

............................ dnia .................................  

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

Uwaga –oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złoŜyli oferty w terminie 3 dni od dnia 

publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

…………………………….[nazwa postępowania]., my: 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

oświadczając iŜ jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności 

działając w imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu 

udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu 

udostępniającego) zobowiązujemy się do: 

udostępnienia ……………….  (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej 

Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,  

a) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
(naleŜy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(naleŜy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(naleŜy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

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

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia: 

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

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

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

W związku z powyŜszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu 

korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty 

w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu 

przedmiotu zamówienia.  

 

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

    miejscowość i data   podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

PROJEKT UMOWY Nr………. 
O UDZIELENIE  KREDYTU  DŁUGOTERMINOWEGO 

 

W dniu ...................2016 roku w Gdyni pomiędzy Gminą Miasta Gdynia z siedzibą 
w Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,REGON: 000598486, NIP: 586-002-28-60 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………… …………………. 

2. ………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie:  

Krzysztofa Szałuckiego – Skarbnika Miasta Gdyni 

zwaną w dalszej części umowy „Kredytobiorcą",  

 

a Bankiem ……………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
 
1) ………………………………………………………… 
2) ……………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Bankiem” zawarta została umowa o następującej 
treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) Bank udziela 
Kredytobiorcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytu  
długoterminowego w walucie polskiej, w kwocie do 70.000.000 zł (słownie:  
siedemdziesiąt milionów złotych). Kredytobiorca oświadcza, Ŝe środki z kredytu 
wykorzysta na finansowanie  spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt 
udzielony jest na okres od dnia podpisania umowy do 15.06.2026 r.. 

URUCHOMIENIE KREDYTU 

§ 2 

1. W dniu uruchomienia Bank otworzy dla Kredytobiorcy rachunek  ……………………. 
zwany dalej „Rachunkiem Obsługi Kredytu”. 

2. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy określony w §1 umowy kredyt w dniu 
podpisania niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niŜ po ustanowieniu prawnych 
zabezpieczeń spłaty kredytu, określonych w §9 umowy. 

3. Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej 
dyspozycji Kredytobiorcy złoŜonej na piśmie lub przesłanej faxem, (nr faxu 
Kredytobiorcy 58 668 82 76; nr faxu Banku  ………………), najpóźniej w dniu roboczym 
bezpośrednio poprzedzającym datę wypłaty transzy Kredytu. Bank kaŜdorazowo 
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potwierdzi fakt otrzymania ww. dyspozycji. W przypadku zmiany numerów faxu 
zarówno Kredytobiorca, jak i Bank, zobowiązują się do pisemnego poinformowania o 
tym fakcie drugiej strony oraz podania nowych numerów faxu. Zmiana w powyŜszym 
zakresie nie wymaga wprowadzenia jej w formie aneksu.  

4. Wypłata kredytu będzie dokonywana bezgotówkowo w cięŜar rachunku, o którym 
mowa w ust.1, przelewem na rachunek budŜetu Miasta prowadzony dla Wydziału 
BudŜetu UM Gdynia nr 37 1440 1026 0000 0000 0033 9245. 

5. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa 31.12.2016 r. 

6. Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień ustalony w ust. 5 albo 
na dzień następny po dniu złoŜenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia 
o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 

7. Bank dokona rozliczenia wykorzystanego kredytu po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 6. 

8. Kredytobiorca nie poniesie Ŝadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty 
kredytu. 

 

SPŁATA KREDYTU 

§ 3 

1. Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do 14.03.2020 roku. 

2. Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić wykorzystany kredyt w dwudziestu sześciu 
kwartalnych ratach kapitałowych, począwszy od dnia 15.03.2020 roku do 15.06.2026 
r. wg następującego harmonogramu: 

1. I rata w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) płatna do 
15.03.2020 r., 

2. II rata w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) płatna do 
15.06.2020 r., 

3. III rata w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) płatna do 
15.09.2020 r., 

4. IV rata w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) płatna do 
15.12.2020 r., 

5. V rata w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) 
płatna do 15.03.2021 r., 

6. VI rata w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) 
płatna do 15.06.2021 r., 

7. VII rata w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych) 
płatna do 15.09.2021 r., 

8. VIII rata w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) 
płatna do 15.12.2021 r., 

9. IX rata w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych) 
do 15.03.2022 r., 

10. X rata w wysokości  1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych) 
płatna do 15.06.2022 r., 

11. XI rata w wysokości  1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych) 
płatna do 15.09.2022 r., 

12. XII rata w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych)  
płatna do 15.12.2022 r., 

13. XIII rata w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) płatna do 
15.03.2023 r., 



 43

14. XIV rata w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) płatna do 
15.06.2023 r., 

15. 15. XV rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.09.2023 r., 

16. XVI rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.12.2023 r., 

17. XVII rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.03.2024 r., 

18. XVIII rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.06.2024 r., 

19. XIX rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.09.2024 r., 

20. XX rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.12.2024 r., 

21. XXI rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.03.2025 r., 

22. XXII rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.06.2025 r., 

23. XXIII rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.09.2025 r., 

24. XXIV rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.12.2025 r., 

25. XXV rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.03.2026 r., 

26. XXVI rata w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) płatna do 
15.06.2026 r.. 

3. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, strony niniejszej umowy ustalą 
wspólnie harmonogram spłat, uwzględniający niepełne wykorzystanie kredytu. 

§ 4 

1. Kredytobiorca uprawniony jest do dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części 
kredytu pod warunkiem dostarczenia do Banku, najpóźniej na siedem dni roboczych 
przed datą zapłaty, zawiadomienia zawierającego datę i kwotę spłaty. 

2. Bank gwarantuje przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości Kredytu bez 
obciąŜenia Kredytobiorcy dodatkowymi kosztami. 

§ 5 

1. Spłata kredytu w kwotach i terminach określonych w §3 nastąpi w walucie polskiej na 
rachunek wskazany w §2 ust.1. 

2. Za datę spłaty kredytu/odsetek rozumie się datę wpływu środków na Rachunek 
Obsługi Kredytu wskazany w §2 ust.1. 

3. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, odsetek, prowizji upływa w dniu ustawowo 
wolnym od pracy, albo w dniu nie będącym dniem roboczym, uwaŜa się Ŝe termin 
został zachowany, jeŜeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie 
spłaty.  

§ 6 

1. Bank udzieli do …….. okresów karencji w spłacie rat kapitałowych rozumianych 
jako moŜliwość zmiany harmonogramu poprzez przesunięcie terminu spłaty 
dowolnej raty kredytu maksymalnie o 48 miesięcy w okresie objętym 
kredytowaniem, bez dodatkowych kosztów obsługi kredytu, o ile Kredytobiorca 
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złoŜy  wniosek w tej sprawie najpóźniej w terminie 10 dni od planowanej daty 
spłaty raty kredytu. Karencja w spłacie kredytu przyznana na mocy niniejszego 
postanowienia nie wymaga uzasadnienia. 

2. Poza okresami karencji przyznanymi na mocy postanowienia w ust. powyŜej, 
Kredytobiorca moŜe wystąpić z wnioskiem o prolongatę spłaty raty kredytu. 
Wniosek ten musi być złoŜony, co najmniej na 10 dni roboczych przed datą 
wymagalności danej raty kredytu. 

3. Pozytywna decyzja Banku w sprawie prolongaty spłaty wnioskowanej raty kredytu 
nie skutkuje zmianą terminów płatności kolejnych rat kredytu. Odsetki liczone są 
wg stopy procentowej ustalonej w §11 od całości nie spłaconego kredytu i płacone 
są w najbliŜszej dacie wymagalności odsetek, jednak nie później niŜ w terminie 
spłaty prolongowanej raty kredytu. 

4. W przypadku, gdy wniosek o prolongatę zostanie złoŜony później, niŜ w terminie 
określonym w ust. 1 i Bank nie rozpatrzy go przed ustalonym dniem 
wymagalności, a wydana decyzja będzie negatywna, Bank naliczy odsetki, jak od 
zadłuŜenia przeterminowanego, począwszy od daty wymagalności danej raty 
kredytu. 

5. W przypadku, gdy wniosek o prolongatę zostanie złoŜony w terminie określonym  
w ust. 1, a Bank nie rozpatrzy go przed ustalonym w umowie dniem wymagalności 
raty kredytu, za okres od dnia wymagalności raty kredytu do dnia wydania decyzji 
Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek wg stopy procentowej 
ustalonej w §11. 

6. Bank gwarantuje przyznawanie karencji w spłacie rat Kredytu bez obciąŜenia 
Kredytobiorcy dodatkowymi kosztami. 

 

ZADŁUśENIE PRZETERMINOWANE 

§ 7 

1. Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub jego części w terminie płatności 
spowoduje, Ŝe w następnym dniu roboczym niespłacona kwota kredytu stanie się 
zadłuŜeniem przeterminowanym 

2. Od zadłuŜenia przeterminowanego będą naliczane odsetki w wysokości odsetek 
ustawowych określonych na podstawie art.359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121, z późn. zm.). Na dzień sporządzenia 
SIWZ wynoszą one 5% w stosunku rocznym (Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 07 stycznia 2016 r.).  Nie przysługują natomiast odsetki ustalone w §11. 

3. Na dzień podpisania umowy odsetki ustawowe wynoszą ……..  . 

4. Odsetki od zadłuŜenia przeterminowanego Bank nalicza od dnia powstania tego 
zadłuŜenia do dnia poprzedzającego dokonanie jego spłaty. 

§ 8 

NaleŜności Banku z tytułu zadłuŜenia przeterminowanego pokrywane są w następującej 
kolejności: 

a. koszty sądowe i komornicze, 
b. opłaty za upomnienia, 
c. odsetki od zadłuŜenia przeterminowanego, 
d. wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 
e. kapitał przeterminowany, 
f. kapitał. 
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ZABEZPIECZENIE KREDYTU 

§ 9 

1. Jako prawne zabezpieczenie kredytu strony ustanawiają: 

weksel „in blanco” Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik nr 
1 do umowy. 

2. Koszty ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Kredytobiorca. 

 

PROWIZJE I OPŁATY  

§ 10 

1. Bank pobierze prowizję za udzielenie kredytu w wysokości ………% liczoną od kwoty 
uruchamianego kredytu.  

2. Prowizja będzie pobierana proporcjonalnie do kwoty uruchamianego kredytu, 
najpóźniej w następnym dniu po kaŜdej wypłacie kredytu. 

3. Wysokość prowizji nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania. 

4. Bank nie będzie pobierał Ŝadnych prowizji i opłat, za wyjątkiem prowizji określonej 
w ust.1 powyŜej. 

 

OPROCENTOWANIE  

§ 11 

1. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank nalicza odsetki w stosunku rocznym, według 
zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki 
referencyjnej, powiększonej o marŜę banku. W przypadku, gdy suma stawki 
referencyjnej WIBOR 3 M oraz marŜy banku będzie miała wartość ujemną przyjmuje 
się do wyliczenia stopę procentową równą 0%. 

2. Stawkę referencyjną stanowi stawka Warsaw Interbank Offered Rate” zwana dalej 
WIBOR. Oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o stopę procentową dla 
międzybankowych depozytów trzymiesięcznych WIBOR 3M, według notowania na dwa 
dni robocze poprzedzające rozpoczęcie okresu obrachunkowego, za jaki naleŜne 
odsetki od kredytu są naliczone i spłacone. W przypadku, gdy w danym dniu nie 
ustalono notowań stawki WIBOR obowiązuje WIBOR z dnia poprzedzającego, 
w którym było ostatnie notowanie  

3. MarŜa banku jest stała w umownym okresie kredytowania i wynosi …..p. %. 

4. Oprocentowanie kredytu wyraŜone jest w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach kwartalnych, zwanych 
okresami obrachunkowymi, 

6. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne w następnym dniu po zakończeniu 
kaŜdego okresu obrachunkowego, przy czym:  

1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu 
i kończy się w dniu 14.03.2017 r., 

2) kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu 
poprzedniego okresu obrachunkowego i kończą się odpowiednio: 14 czerwca, 
14 września, 14 grudnia i 14 marca,  

3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę 
kredytu. 

7. Bank na początku kaŜdego okresu obrachunkowego, o którym mowa w ust.6, 
poinformuje pisemnie o wysokości stopy oprocentowania kredytu, która będzie 
stosowana w danym okresie obrachunkowym. Zmiana stopy procentowej kredytu nie 
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wymaga aneksowania niniejszej umowy. 

8. Bank na pięć dni przed upływem okresu obrachunkowego, o którym mowa w ust 6, 
poinformuje Kredytobiorcę o kwocie odsetek przypadającej do zapłaty za dany okres 
obrachunkowy. 

9. W kaŜdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu 
kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała. 

10. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu 
w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/366).  

11. Przy spłacie odsetek postanowienia §5 i §7 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 

W przypadku zaprzestania ustalania stawki WIBOR 3M strony niniejszej umowy podejmą 
negocjacje w celu określenia parametru, w oparciu o który ustalane będzie 
oprocentowanie kredytu. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I  ROSZCZENIA  

§ 13 

1. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę któregokolwiek z warunków umowy 
Bank moŜe wypowiedzieć umowę w całości lub w części. 

2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 60 dni. 

3. Od następnego dnia po upływie terminu wypowiedzenia cała kwota niespłaconego 
kredytu zostaje przeniesiona na konto zadłuŜenia przeterminowanego. 

4. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust.2 liczony jest od następnego dnia po 
doręczeniu wypowiedzenia. 

5. Po upływie terminu wypowiedzenia umowy Kredytobiorca jest obowiązany do 
niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami naleŜnymi Bankowi 
za okres korzystania z kredytu. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

1) wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, 

2) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących 
udzielonego kredytu,  

3)  przedstawienia informacji i dokumentów umoŜliwiających ocenę zdolności 
Kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, a w szczególności 
dostarczania okresowych sprawozdań z wykonania budŜetu wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

4) powiadamiania Banku o zmianach związanych z jego nazwą, siedzibą, statusem 
prawnym. 
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§ 15 

1. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle 
umowy jest sąd, właściwy dla siedziby Kredytobiorcy. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany do umowy będą mogły być dokonywane na zasadach określonych 
w art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych.  

2. Kredytobiorca przewiduje zmiany postanowień umowy, w szczególności dotyczące: 

− zmiany harmonogramu spłat, 

− wprowadzenia nowego parametru, w oparciu o który ustalane będzie 
oprocentowanie kredytu w sytuacji zaprzestania ustalania stawki WIBOR 3M. 

3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej.  

 

§ 17 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 

 

Za Kredytobiorcę     Za Bank 

 

 
 
 
 
 

  
 

* W przypadku złoŜenia Oferty przez kilku wykonawców wspólnie, preambuła umowy 
zostanie stosownie zmieniona.  
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, Ŝe nie wydano wobec mnie 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. 

 

 

 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna 
osoby/osób właściwej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złoŜyć wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyŜej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do 
złoŜenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, Ŝe spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa 
w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, Ŝe nie wydano wobec mnie 
orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne.  

 

 

 

...................... dnia .....................  

 

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

(podpis i pieczęć imienna 
osoby/osób właściwej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złoŜyć wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyŜej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do 
złoŜenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, Ŝe spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa 
w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 

 

 

 


