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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH 

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

 

Zamówienie pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego”  
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Zamawiający:     Gmina Bogoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bogoria, dnia 04.08.2017 r. 

 

 

 

                                                                                                                         Zatwierdzam: 

                                                                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Wójt Gminy Bogoria zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)- zwanej 

dalej Pzp. 
 

1. Zamawiający: 
 

     Gmina Bogoria 

Adres:  28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13, 

urzad@bogoria.pl  
Kontakt:   tel. (015) 867-40-86 ,  fax (015) 867-42-81 
 

2.   Określenie trybu zamówienia: 

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp 
 

3.   Opis przedmiotu zamówienia. 

1.Przedmiot zamówienia: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego” 

 
 

  CPV– 66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu 

2.Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie usługi bankowej polegającej na „Zaciągnięcie 

kredytu długoterminowego”, na następujących warunkach: 
 

1) Kwota kredytu –2 000 000,00PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100 PLN) 

2) Okres wykorzystania kredytu: od następnego dnia po podpisaniu umowy do 31.12.2017 r. 

3) Udostępnienie kredytu: na podstawie każdorazowej dyspozycji Gminy Bogoria. 

4) Karencja w spłacie kredytu: 2 lata 7 m-cy 

5) Spłata kredytu według następującego harmonogramu: 
 

28.02.2020 r. -   50.000   PLN 

 

26.02.2021 r. -   50.000   PLN 

 

28.02.2022 r. -   50.000   PLN 

 

28.02.2023 r. -   50.000  PLN 

31.05.2023 r.        - 50.000 PLN 

 

29.02.2024 r. -   50.000   PLN 

31.05.2024 r. - 50.000 PLN 

31.07.2024 r. -    50.000 PLN 

31.08.2024 r. - 50.000 PLN 

 

28.02.2025 r. -  100.000  PLN 

30.05.2025 r. -  100.000   PLN 

31.07.2025 r. -  100.000   PLN 

 

27.02.2026 r. -   75.000   PLN 

30.04.2026 r. -   75.000   PLN 

29.05.2026 r. -   75.000   PLN 

31.07.2026 r. -   75.000   PLN 

 

31.03.2027 r. - 100.000   PLN 

30.06.2027 r. - 100.000   PLN 

30.09.2027 r. - 150.000   PLN 

31.12.2027 r. - 100.000   PLN 

mailto:urzad@bogoria.pl
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31.03.2028 r. - 150.000  PLN 

30.06.2028 r.  - 150.000  PLN 

29.09.2028 r.  - 100.000  PLN 

29.12.2028 r. - 100.000   PLN 

 

 
 

6) Spłata odsetek: w ratach kwartalnych poczynając od ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał,         

w którym zostanie uruchomiony kredyt. 

7) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

8) Zamawiający ma prawo do wykorzystania części przyznanego kredytu oraz prawo do 

wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

9) Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji innych niż oprocentowanie 

kredytu.  

10) Prawo do naliczania odsetek liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez 

prowizji rekompensacyjnej, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. 

11) Prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych  

w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy.  

12) Prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do 

strefy euro. 

13) Umowa nie będzie zawierała obowiązku złożenia przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu  

in blanco. 
14) W załączeniu wszystkie dokumenty, dotyczące Zamawiającego wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 6.  

15) Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy. 

16) Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 
 

4.   Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
 

5.   Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 

6.   Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.  
 

7.   Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 

1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie 

zamówienia podwykonawcom. 
 

8.   Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

9.   Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia spłaty kredytu, tj. 29.12.2028 r. 
 

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

warunków. 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp. 

- Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  

wynika to z odrębnych przepisów – wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 

handlowego. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni warunek , jeśli wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

określonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo bankowe  tj. że posiada decyzję 

lub zezwolenie w zakresie działalności bankowej. 
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Zamawiający dokona oceny tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia – musi 

dysponować środkami finansowymi  niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

Zamawiający dokona oceny tego warunku według formuły spełnia/nie spełnia 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej,  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

- Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku., wg formuły spełnia , nie spełnia na 

podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie. 

 

10.1.     Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy pzp. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

 

10.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art., 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy 

pzp. 

 

Wykonawcy występujący wspólnie 

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

- W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

- Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24. 
 

11.  Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu w tym potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w w niniejszym postępowaniu następujące dokumenty lub 

oświadczenia: 

1. Formularz oferty wg załącznika nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 

2 SIWZ;  

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3  SIWZ; 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy,  

5. Oświadczenie o przynależności grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy Pzp zgodnie z art.24 ust.11. 

(Zał. Nr. 4) 

 

dokumenty wykonawców występujących wspólnie: 
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Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty 

wskazane w pkt 11. 
 

12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 

faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

4) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. 

6) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 

internetowej http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/ 

7) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ. 

8) W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/zamieszcza ją  także na tej stronie. 

 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

-   sprawy formalne, dotyczące specyfikacji 

imię i nazwisko: Marlena Chłodnicka 

stanowisko: podinspektor ds. Zamówień Publicznych i Przetargów 

- sprawy, dotyczące przedmiotu zamówienia 

imię i nazwisko: Ewa Gajek 

stanowisko: Skarbnik Gminy 

fax: (015) 867-42-81 
 

14. Wymagania dotyczące wadium. 
 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 

15. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym ,że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

16. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie ze wzorem oferty. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy 

odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ, 

2. Harmonogram kalkulacji obsługi kredytu, 

3. ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

4. oferta musi spełniać następujące wymogi: 

- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do 

pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku 
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obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym. 

- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej 

SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy, 

- wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne  

i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę, 

- upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych przez Wykonawcę, 

- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo 

określające jego zakres, 

- pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie 

kopii, 

- załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność  

z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy - podpisującego ofertę, 

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  

z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla),  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej 

wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 

dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron), 

6. wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 

umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie 

tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

2. Opakowanie oferty 

a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie, 

b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr 

telefonu oraz opisem: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego” lub podobnym napisem 

dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego. 

Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób  

i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ 

3.  Zmiana i wycofanie oferty 

a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

ofertę; 

b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien 

dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego  

w niniejszej SIWZ; 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone  

w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową 

wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;  

d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
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17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii, 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13, sekretariat-pokój 14. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017 r. o godz. 10
00

. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii, 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13, pokój nr 2 (sala narad)  

w dniu 16.08.2017 r. o godz. 10
10  

 

Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

       7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, z wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty  w przedmiotowym postępowaniu - 

art., 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy pzp. 

 

 

 
 

18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania 

zamówienia. 

2. Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonej przez wykonawcę kalkulacji. Kalkulację należy 

sporządzić uwzględniając warunki określone pkt. 3 SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, ze 

wskazaniem pozycji: 

- suma odsetek z tytułu  oprocentowania kredytu (łączna kwota) oraz sposobu  jej obliczenia 

(stawka WIBOR 1M na 30.07.2017 r. +/- marża banku, przy założeniu jednorazowego 

uruchomienia kwoty kredytu w dniu 28.08.2017 r.  

Suma kwot ww. pozycji stanowi cenę oferty. 

3. Zamawiający wyklucza możliwość kalkulowania innych kosztów obsługi kredytu oraz opłat niż 

wymienione w ppkt. 2. 

4. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie, w wysokości obowiązującej w dacie 

składania ofert. 

5. Cena podana w ofercie służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert. 
 

19. Waluta oferty. 

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być 

wyrażone w PLN. 
 

20. Kryteria i sposób oceny ofert. 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest: 

cena, za realizację całego zamówienia      100 % 

2. Sposób oceny ofert : 

an / ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

an – najniższa cena ofertowa, 

ab – cena oferty badanej, 
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących 

treści złożonych ofert. 
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4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

-niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych 

zmian w treści oferty. 

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 

nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty  

o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

21. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do  

    kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

g) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o której 

mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej http://www.bip.bogoria.pl/ oraz w miejscu publicznie 

dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do: 

a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, 

jeżeli taka konieczność zaistnieje, 

c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - 

zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów, 

5 Termin i miejsce podpisania umowy 

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183,  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w 
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przypadku przedmiotowego postępowania – faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób tj. pisemnie. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt 1), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 

przypadku trybu przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta, 

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 5 SIWZ. 

7. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1, wysłanym do wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi termin i miejsce 

zawarcia umowy. 

8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
 

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

24. Istotne dla stron postanowienia umowy 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik Nr 5. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie umowy. 
 

25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania. 
Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Wykaz załączników: 

Formularz oferty – załącznik Nr 1  

Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 2 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 3 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 

Projekt umowy- załącznik Nr 5 

Wykaz dokumentów, dotyczących Zamawiającego – załącznik Nr 6. 

Aktualny wykaz zadłużenia Gminy w latach 2017 – 2026 – załącznik nr 7 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 8  
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Załącznik Nr 1 

O F E R T A 

....................................... 
         ( nazwa  wykonawcy)  
.......................................                                             Wójt Gminy  

     ( siedziba  wykonawcy )                                                      Bogoria 

tel/fax………………..………. 

NIP…………………..………. 

REGON……………………… 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego”, oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi, za cenę, obejmującą koszty 
oprocentowania kredytu (stawka WIBOR 1M na dzień 30.07.2017 r. plus/minus marża banku),                        

w wysokości: 
 

- brutto: .................................zł, 

 (słownie: ..........................................................................................................................) 

a) koszt oprocentowania kredytu ( łączna kwota odsetek) wynosi ...................... .zł  

      ( słownie .............................................................................................................zł)  

          z uwzględnieniem stawki WIBOR 1M na dzień ………………r. 
+
/- marża banku  

          w ................pkt. procentowych, 

w załączeniu kalkulacja kosztów obsługi kredytu. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom 

przedmiotowego postępowania. 
 

                                                                                                   Podpisano  
 

 

 

                                                                      .......................................................   
                                                                                               ( upoważniony przedstawiciel ) 

                                     

                                                                     ........................................................  
                                                                                                       (adres ) 

                                                                                 dnia, ..................................................... 
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5. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego 

postępowania na nr faksu..............................*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy 

potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia 

Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument 

został nam doręczony w tym dniu.  

Oświadczamy, że jesteśmy Bankiem uprawnionym do dokonywania czynności bankowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe ( Dz. U. z 2012 r., poz.1376 ze zmianami). 

* niepotrzebne skreślić 
 

6. Oferta nasza zawiera....... kolejno ponumerowanych stron. 
 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
.................................................... 

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

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

                                                                          Podpisano  

 

 

 

 

                                                                      .......................................................   
                                                                                               ( upoważniony przedstawiciel ) 

                                     

                                                                     ........................................................  
                                                                                                       (adres ) 

                                                                                 dnia, ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu.  
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Załącznik Nr 2 
Zamawiający: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego”, (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę 

Bogoria Ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..…………………………………………..(wskaz

ać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) . 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

……………………………..,w następującym zakresie: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………(wskaz

ać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do siwz 

 

Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego” nazwa postępowania),prowadzonego przez Gminę 

Bogoria Ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria (oznaczenie zamawiającego),oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
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art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(po

dać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) ,niezachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 

............................................................. 
(pieczęć,  nazwa i dokładny adres podmiotu) 

 

 
 

………………………………. 
Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego”  
- Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej. * 
 
- Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej. *  

W związku z tym zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….     ………………………………… 
Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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PROJEKT     Załącznik Nr 5 do siwz 

UMOWA O KREDYT Nr 272.       .2017 

 

Zawarta w dniu........... 2017 r. pomiędzy 

Gminą Bogoria z siedzibą przy ul. Opatowskiej 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, 

reprezentowanym przez:  

Władysław Brudek    - Wójt Gminy  

Ewa Gajek    - z kontrasygnatą Skarbnika Gminy 

zwanym dalej „Kredytobiorcą” 

 a  

Bankiem 

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

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

zwanym dalej „Bankiem”  
 

§ 1 
 

W rezultacie udzielenia przez Kredytobiorcę zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego Bank udziela Kredytobiorcy kredytu długoterminowego w kwocie 

2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100 PLN) z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 

Udzielenie kredytu następuje na okres od dnia ………...2017 r. do dnia 29.12.2028 r. 
 

§ 2 
 

Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt: 

     w dniu następnym po dniu podpisania niniejszej umowy nie wcześniej jednak niż po  

     ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w § 7 niniejszej umowy. 

Wykorzystanie kredytu nastąpi w drodze realizacji przez Bank zlecenia płatniczego Kredytobiorcy 

w ciężar rachunku kredytowego otwartego  

       w ............................................................. na rachunek bieżący Kredytobiorcy 

       Nr .................................................................................. prowadzony w Banku 

...........................................................................w transzach do 31.12.2017 r 
 

       Zlecenie płatnicze będzie odpowiadać celom, na sfinansowanie których został udzielony  

       kredyt. 

§ 3 
 

1.  Kwota udzielonego kredytu podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej  

     ustalonej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w   

     okresach, za które odsetki są naliczone. 

 

2.  Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1-  

     miesięcznych, (liczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego naliczenie  

     odsetek), powiększonej o marżę Banku w wysokości ....... %.   

3.  W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu wynosi …..% w stosunku  

rocznym.  

4.  Informacje o wysokości stawek bazowych WIBOR, na podstawie których ustalane jest  

oprocentowanie, dostępne są w siedzibie BANKU oraz publikowane w prasie. Zmiana stawek 

bazowych nie wymaga odrębnego powiadamiania Kredytobiorcy. 

5.  Zmiana oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków  
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     umowy kredytowej.  
 

§4 
 

1. „Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych 

obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, 

do dnia poprzedzającego jego spłatę Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach 

kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 29.09. 2017 r. Ostatnie odsetki płatne 

do dnia 31.12.2029 r. 

2. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności do Banku. Jeżeli termin płatności 

odsetek przypada na dzień uznany za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym 

dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

3. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne przez Kredytobiorcę na rachunek nr 

.......................................................................................... na podstawie pisemnej informacji 

Banku o wysokości naliczonych odsetek. 

4. „Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc 

rzeczywistą ilość dni” 

§ 5 
 

1. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie rocznie na rachunek ..............................................  

według następującego harmonogramu: 
 

28.02.2020 r. -   50.000   PLN 

 

26.02.2021 r. -   50.000   PLN 

 

28.02.2022 r. -   50.000   PLN 

 

28.02.2023 r. -   50.000  PLN 

31.05.2023 r.        - 50.000 PLN 

 

29.02.2024 r. -   50.000   PLN 

31.05.2024 r. - 50.000 PLN 

31.07.2024 r. -    50.000 PLN 

31.08.2024 r. - 50.000 PLN 

 

28.02.2025 r. -  100.000  PLN 

30.05.2025 r. -  100.000   PLN 

31.07.2025 r. -  100.000   PLN 

 

27.02.2026 r. -   75.000   PLN 

30.04.2026 r. -   75.000   PLN 

29.05.2026 r. -   75.000   PLN 

31.07.2026 r. -   75.000   PLN 

 

31.03.2027 r. - 100.000   PLN 

30.06.2027 r. - 100.000   PLN 

30.09.2027 r. - 150.000   PLN 

31.12.2027 r. - 100.000   PLN 

 

31.03.2028 r. - 150.000  PLN 

30.06.2028 r.  - 150.000  PLN 

29.09.2028 r.  - 100.000  PLN 

29.12.2028  - 100.000   PLN 

 

- Ostatnia rata płatna do dnia 29.12.2028 r. 
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2. Za datę spłaty kredytu przyjmuje się datę wpływu na rachunek Banku. 

3. Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia części lub całości kredytu w terminach 

określonych umową podlegają oprocentowaniu na rzecz Banku według stopy procentowej 

obowiązującej dla kredytów przeterminowanych w danym okresie, za który odsetki są 

naliczane. Na dzień sporządzenia umowy oprocentowanie to wynosi ......%. 
 

§ 6 
 

1. Zamawiający ma prawo do wykorzystania części przyznanego kredytu oraz prawo do 

wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych 

kosztów. 

2. W takim przypadku Kredytobiorca powiadania Bank o zmianie spłaty co najmniej 7 dni 

przed planowanym terminem wcześniejszej spłaty.  

3. Prawo do naliczania odsetek liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez 

prowizji rekompensacyjnej, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. 

4. Prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych  

 

w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy.  

5. Prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do 

strefy euro. 

6. Umowa nie będzie zawierała obowiązku złożenia przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu 

in blanco. 
 

§ 7 

 

1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu oraz związanych z kredytem należności stanowi 

weksel własny in blanco do sumy wekslowej obejmującej kredyt w wysokości         

2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100 PLN) powiększony o należne 

odsetki wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy. 

2. Dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu dołącza się do niniejszej 

umowy. Koszt ustanowienia zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca. 

 

§ 8 

 

Zmiana warunków Umowy może być dokonana tylko zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych i SIWZ, i wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z 

wyjątkiem zmiany oprocentowania która jest dokonywania w trybie § 3” 

§ 9 
 

Bank zastrzega sobie prawo: 

1. wypowiedzenia części lub całości umowy kredytu w przypadku: 

 utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy, 

 wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, 
2. rozwiązania umowy kredytowej i jednoczesnego postawienia kredytu w stan  wymagalności w 

przypadku: 

 złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu, 

 złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dotyczących prawnego zabezpieczenia spłaty  
kredytu. 

3. „Termin wypowiedzenia Umowy przez Bank wynosi 30 dni. Termin ten liczy się od daty 

doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy. W okresie wypowiedzenia, Bank może 

wstrzymać wypłatę kredytu” 

 

„Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę kredytu z zachowaniem terminu 30 dniowego i 

spłacić kredyt na koniec okresu wypowiedzenia. 
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§ 10 
 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z przeznaczeniem, informować 

Bank o okolicznościach mających wpływ na jego sytuacje finansową, udostępniać  w zakresie 

ustalonym sprawozdania i informacje oraz umożliwiać pracownikom Banku dostęp do 

informacji. 

2. Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku o każdej zmianie swojej nazwy i 

siedziby oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym. 
 

               §11 
 

1. W sprawach dotyczących przedmiotu umowy nie objętych jej postanowieniami stosuje się  

    przepisy prawne: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo Bankowe.   

2. Integralną częścią umowy są w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta  

    Banku.. 

 

 

§ 12 
 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Kredytobiorcy. 

§ 13 
 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Banku, a dwa egzemplarze dla Kredytobiorcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

( pieczęć firmowa i podpis/y osób działających (pieczęć firmowa i podpisy osób działających  

w imieniu  Banku) 

 w imieniu Kredytobiorcy)  
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Załącznik Nr 6 do siwz 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZAMAWIAJĄCEGO 

w załączeniu do niniejszej SIWZ 

 

 
1) Uchwała nr  93/2016 z dnia 28 listopada 2016. 

VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach 

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na 2017 rok  

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=472 

2) Uchwała nr  94/2016 z dnia 28 listopada 2016.  

VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach 

W sprawie opinii o Projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029. 

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=472 

3) Uchwała nr 95/2016 z dnia 28 listopada 2016r.   

 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach 

W sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Bogoria na 2017 rok. 

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=472 

4) Uchwała Nr  XIX/260/2017 Rady Gminy Bogorii z dnia 12 czerwca 2017 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonani budżetu za rok 

2016 

http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keyword/95503da5-ec51-4c78-b898-771d5e74611b 

5) Uchwała Nr  XIX/259/2017 Rady Gminy  z dnia 12 czerwca 2017 w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy z wykonania budżetu za rok 2016 rok. 

http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keyword/fbb79bd8-538f-4def-82cc-3d765b09f2e2 

6) Uchwała Nr  XXV/208/2016 z dn. 29 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 

http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keyword/c552fbb8-0353-425f-a135-b6bb72d66533 

7) Uchwała Nr  4/2017 z dnia 23 stycznia 2017 

VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach 

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bogoria 

na 2017 rok. 

Uchwała Nr  3/2017 z 23 stycznia 2017 roku 

VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach 

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria. 

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=535 

8) Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za  2013 z 26 marca 2012 roku, za 2014 z 18 marca 2015 r, 

za 2015 z15 marca 2016 r, za 2016 z 16 marca 2017r. 

www.bip.bogoria.pl/inne akty wójta Gminy Bogoria  

9) STATUT  GMINY - http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keywords/ 

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=472
http://bip.bogoria.pl/page.php?id=472
http://bip.bogoria.pl/page.php?id=472
http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keyword/95503da5-ec51-4c78-b898-771d5e74611b
http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keyword/fbb79bd8-538f-4def-82cc-3d765b09f2e2
http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keyword/c552fbb8-0353-425f-a135-b6bb72d66533
http://bip.bogoria.pl/page.php?id=535
http://www.bip.bogoria.pl/inne
http://prawomiejscowe.pl/institution/19457/keywords/
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10) Uchwała nr 60/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez 

Gminę Bogoria- 

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=585
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Załącznik nr 7 do siwz 

 

SPŁATA ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W LATACH 2017 – 2026 
Stan na 02.08.2017 r. 

 
Bogoria, 02.08.2017 r. 

 

 

 
 

 

rok WFOŚiG

W 

Bank Bank Bank Bank Bank Bank Razem 

zaciągnięte 

Kredyt 2017 

-przetarg 

Planowane 

-pozostałe 

2017 

Razem 

2017 50.000 275.000 0 50.000 0 20.835 0 395.835   395.835 

2018 215.000 700.000 300.000 150.000 15.000 50.004 10.000 1.440.004   1.440.004 

2019 215.000 600.000 300.000 240.000 25.000 50.004 35.000 1.465.004   1.465.004 

2020   450.000 575.000 100.000 50.004 75.000 1.250.004 50.000 50.000 1.350.004 

2021   500.000 50.000 450.000 50.004 85.000 1.135.004 50.000 65.000 1250.004 

2022   500.000  500.000 50.004 100.000 1.150.004 50.000 50.000 1.250.004 

2023     895.000  115.000 1.010.000 100.000 90.000 1.200.000 

2024       855.000 855.000 200.000 100.000 1.155.000 

2025       500.000 500.000 300.000 200.000 1.000.000 

2026       500.000 500.000 300.000 200.000 1.000.000 

2027         450.000 250.000 700.000 

2028         500.000 200.000 700.000 

2029          317.832,19 317.832,19 

 

razem

: 

480.000 1.575.00

0 

2.050.00

0 

1.065.00

0 

1.985.00

0 

270.855 2.275.000 9.700.855 2.000.000 1.522.832,19 13.223.687,1

9 

    Planowany dług na koniec 2017 r.  12.827.852,19  zł 
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Załącznik nr 8 do siwz 
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