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POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

ROZDZIAŁ I.

ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim
tel. 33/ 844-40-64
fax 33/ 844-40-64
zwane dalej „Zamawiającym”
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy
wspomnianej ustawy.
ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego
literowo „H” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej
1) Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
CPV 66 11 30 00 – 5- Usługi udzielania kredytu
2) Kwota kredytu w wysokości 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy
złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków na budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oznaczonego literowo „H” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej
3) Okres spłaty kredytu 25 lat, w równych ratach miesięcznych z możliwością
wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego
dodatkowych opłat i prowizji, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego
zadłużenia pozostałego do spłaty, do dnia spłaty kredytu,
4) Karencja w spłacie kapitału i odsetek 6 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej transzy
kredytu
5) Charakterystyka techniczna budynku:
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a) powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych

- 1431,88 m2

b) liczba lokali mieszkalnych

- 23

c) powierzchnia użytkowa garażu podziemnego

- 474,64 m2

d) ilość stanowisk postojowych w garażu podziemnym na wynajem

-14

c) planowany termin rozpoczęcia budowy

- czerwiec 2013 r.

d) planowany termin zakończenia inwestycji

- sierpień 2014 r.

e) Przewidywana wartość całkowita inwestycji:

- ok. 4 500 000,00 zł,

f) Sposób finansowania całej inwestycji:
−

środki własne

- 1 020.000,00 zł.

-

partycypacje

- 1 280.000,00 zł

−

kredyt bankowy

- 2 200.000,00zł.

6) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 21 dni od
podpisania umowy.
7) Uruchomienie kredytu nastąpi bez dodatkowych opłat,
8)

Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb
zamawiającego z wykorzystaniem do 31.08.2014 r.

9)

Wykonawca będzie przekazywał środki w transzach w zależności od postępu realizacji
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego
literowo „H” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy
ul. Zagrodowej

10) O wysokości i terminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował
Wykonawcę z 21 dniowym wyprzedzeniem.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku
zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji inwestycji – bez prowizji
i opłat.
12) Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego
literowo „H” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy
ul. Zagrodowej
13)

Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu,
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że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia
poprzedzającego jego spłatę włącznie.
14) Wykonawca przekaże środki w formie bezgotówkowej na dobro rachunku bankowego
Zamawiającego.
15) Koszt kredytu stanowi:
a) prowizja za udzielenie kredytu
b) odsetki od kredytu będą naliczane miesięcznie. Odsetki przez cały okres trwania
umowy, naliczane będą według zmiennej stopy procentowej wyliczonej wg wzoru:
Stopa procentowa = WIBOR 3M+ marża banku.
c) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia
i obsługi kredytu poza wymienionymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
16) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rok obejmujący 365 dni.
17) O wysokości oprocentowania obowiązującego w danym miesiącu Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego w terminie do 12 – go dnia każdego miesiąca w formie pisemnej,
bez obciążania kosztami.
18) Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych
do 20 dnia każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji
o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę w okresach
trzymiesięcznych – bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki
płatne będą od wykorzystanej kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału – od zadłużenia
malejącego.
19) Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy.
Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata
odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo
wolnym od pracy.
20) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron,
zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej
zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających
Zamawiającego.
21) Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie do 20 dnia każdego
miesiąca.
22) Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek
kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za
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ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
23) Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim
zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 21 dni
kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego (bez
ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji oraz bez konieczności zapłaty odsetek za okres
niewykorzystany).
24) Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację
finansową zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie
kredytowania.
25)

Zabezpieczenie kredytu
a)

hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy
ul. Zagrodowej oznaczonej jako działka nr 289/184/7objętej KW Sądu Rejonowego
w Oświęcimiu nr KR1E/00040245/5,

b) Cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości,
Przed sporządzeniem oferty Wykonawcy mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego
z następującymi dokumentami :
1) pozwolenie na budowę,
2) dokumentacja techniczna budynku,
3) projekt budowlany,
4) kosztorys,
5) odpis z księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00040245/5,
6) wypis z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją .
7) bilans Spółki za lata: 2010, 2011, 2012 wraz z rachunkiem zysków i strat

ROZDZIAŁ IV.
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V.

1.

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 7ustawy.

1.

ROZDZIAŁ VII.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy
ramowej.

1.

ROZDZIAŁ VIII.

INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia
aukcji elektronicznej.

1.

ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW
W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
(za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X.

1.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ
OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ
UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość
składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta
będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XII pkt. 5.2. SIWZ - Inne oświadczenia
i dokumenty, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę;
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Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie
ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub
pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. 1.4.oraz 5.3. SIWZ.
Uwaga 2: wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ
(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie
składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału
w postępowaniu postawionych w SIWZ);
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 3.2. rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą
złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu
wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również
złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
2.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza
udziału podwykonawców.

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 21 dni od
dnia podpisania umowy kredytowej.

2.

Spłata kredytu nastąpi w 300 ratach miesięcznych począwszy od miesiąca września
2014r.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu kredytowania bez dodatkowych
kosztów.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH,
JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
1.2. 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 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
1.4

2.

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia
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2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.

Dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty, w celu wykazania
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3.1. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej,
3.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do SIWZ.

4.

Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez
Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
4.1.1 w pkt. 1: 1.2 – 1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
4.2 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4.1.1. lit a, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty,
o których mowa w pkt 4.1.1. lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert
4.3 Jeżeli 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. 4.1.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
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5. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
5.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia oraz, że
przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
5.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć
notarialnie,
5.3. Oświadczenie o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Uwaga 3: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu
druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-4 do SIWZ).
Uwaga 4: potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena
spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia –
nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

ROZDZIAŁ XIII.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt. 2
niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
przekazywać wyłącznie na piśmie, lub faksem (adres Zamawiającego oraz nr faksu
podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem:
„dotyczy zamówienia publicznego”

2.

W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia,
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej
formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.

3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt
otrzymania korespondencji.

4.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym
adresem: www.otbs.eu
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OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SIWZ

1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

3.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona
doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym
pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

4.

Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.

5.

Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym
adresem: www.otbs.eu Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi
na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym
wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XV.

OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
W zakresie procedury przetargowej Wojciech Skarbek tel. 33/844 40 64
W zakresie przedmiotu zamówienia Elżbieta Głownia tel. 33/844 40 64
ROZDZIAŁ XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1
(pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
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ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta powinna zwierać zestawienie kosztów
oraz harmonogram spłaty kredytu (symulację) z uwzględnieniem warunków podanych w
SIWZ (przy założeniu dla celów porównawczych, utrzymywania się zadłużenia w
wysokości 2.200.000,00 zł. przez cały okres 300 miesięcy (bez uwzględniania spłat
kapitału) przy oprocentowaniu w stosunku rocznym równym stawce WIBOR 3 M
plus marża banku, prowizja i przyjęciu, że rok stanowi 365 dni.

2.

Do oferty należy dołączyć:
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (uwaga!– przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy).
2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi
jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

3.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi być
sporządzony zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału.
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
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4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów
za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność
z oryginałem notarialnie.
4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami
w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:
a) koperta zewnętrzna:
powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
32-600 Oświęcim, ul. 11 Listopada 16C
Oferta do przetargu nieograniczonego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo „H” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu”
Nie otwierać przed 13 maja 2013 r. godz. 9.00
b) koperta wewnętrzna:
- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i
adres Wykonawcy.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak
wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
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Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych
informacji), że nie mogą być one udostępniane.

8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa –
tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do
Zamawiającego z wnioskiem.
ROZDZIAŁ XIX.
1.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
SIWZ.

2.

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

W celu dokonania porównania złożonych ofert cena oferty musi być wyrażona w PLN,
liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obliczona w sposób określony
poniżej.

4.

Cena podana przez Wykonawcę obliczona wg niżej podanych zasad musi zawierać
prognozowaną nominalną sumę kosztów kredytu inwestycyjnego.

5.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób
zgodny z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

6.

Na potrzebę oceny ofert złożonych w postępowaniu przyjmuje się:

Cena kredytu inwestycyjnego winna być obliczona dla całego okresu
kredytowania przy jednoczesnym przyjęciu następujących wielkości:
6.1.1. Oprocentowanie kredytu wynikające:
ze stawki WIBOR 3M z dnia 24.04.2013 (wartość podana jedynie dla celów porównania
ofert),
6.1.2 Stałą marżę Wykonawcy wyrażoną w %. (kwotowo)
6.1.

6.1.3 Prowizja przygotowawcza od uruchomienia kredytu wyrażona w %,
( kwotowo).
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Cenę stanowi suma:
7.1.
Prognozowana wartość łącznego oprocentowania określonego w poz.6.1.1.
7.2
Prognozowana wartość marży określonej w pozycji 6.1.2.
7.3
prognozowana wartość prowizji od uruchomienia kredytu określonej w poz.
6.1.3.
8. Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji w okresie
obowiązywania umowy.
7.

9. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie płacone w PLN.
10. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego
miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za
błąd co do formy oferty i będzie skutkować jej odrzuceniem.
ROZDZIAŁ XX.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT

1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Oświęcimskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Oświęcimiu ul. 11 Listopada 16C (sekretariat)
nie później niż do dnia 13 maja 2013 r. do godziny 09.00.

2.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

3.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 13 maja 2013 r.
o godzinie 09.20 w siedzibie Zamawiającego

ROZDZIAŁ XXI.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.

Otwarcie ofert jest jawne.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem
VAT).

3.

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego
rozdziału.

5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie
z art. 24 ust. 4 ustawy.
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6.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo
zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega
odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest
zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.

W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający
unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93
ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
11.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze
oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na
stronie
internetowej
pod
następującym
adresem:
www.otbs.eu

11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli
oferty, będzie zawierało informacje o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację);
-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego;
-Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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ROZDZIAŁ XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
1. Kryterium oceny:
1) cena ofertowa- waga 100%
2) przy zastosowaniu 100 punktowej skali ocen.
Ilość punktów przyznana dla kryterium, o których mowa w poz. 1 będzie obliczana na
podstawie stosunku najniższej ceny do zaoferowanych według poniższego wzoru:

K= (C min/C) x 100
gdzie:
K

= ilość punktów przyznana danemu wykonawcy,

Cmin = najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert,
C

=cena oferty ocenianej

Uzyskana od poszczególnych Członków Komisji ilość punktów w w/w kryterium zostanie
zsumowana. Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyska największą
ilość punktów.

2. Komisja przetargowa powołana w trybie art. 19 ust. 1-3 ustawy, dokona oceny, czy
wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceni oferty oraz zaproponuje wybór oferty
najkorzystniejszej na podstawie przepisów art. 20 ust. 3 ustawy lub unieważnienie
postępowania.
Członkowie Komisji przetargowej dokonują oceny wyłącznie na podstawie wymagań
i kryteriów zawartych w specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych
3. Wybór oferty dokonany zostanie w trybie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający dopuści do oceny jedynie te spośród ofert, które uznane zostaną za nie
podlegające odrzuceniu.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
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- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, lub błędy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na finansowanie zamówienia;
c) w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Uwaga 5: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku.
ROZDZIAŁ XXIII.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ
W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
ROZDZIAŁ XXIV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

W umowie winny zostać zawarte postanowienia wynikające z niniejszej SIWZ
w szczególności zaś zapisy wskazane w rozdziale III niniejszej SIWZ, a nadto Wykonawca
jest zobowiązany do wprowadzenia do umowy następujących postanowień :
a)

umowa kredytu długoterminowego złotowego zostanie zawarta na okres 300 miesięcy na
sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oznaczonego literowo „H” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej

b) Warunki udzielenia i obsługi kredytu muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego
opisanymi w niniejszej SIWZ,
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Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu
w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji inwestycji –
bez prowizji i opłat.

d) SIWZ stanowi integralną część umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca którego oferta zostanie uznana jako
najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 10 dni od dnia
zawiadomienia o wyborze oferty parafowane projekty umowy kredytowej, która będzie
uwzględniała wszystkie warunki określone w SIWZ, a w szczególności istotne
postanowienia umowy. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez
Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

3.

a) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
b) zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia
od realizacji inwestycji – bez prowizji i opłat.
c) zmiany harmonogramu spłat w przypadku zmiany kwoty kredytu.

4.

Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy
PZP,

5.

Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może
wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w
efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania.

6.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie
terminów określonych w art. 94 ustawy.

7.

W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma
podpisanie umowy.

8.

W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa
spółki cywilnej).

9.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
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POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 gustawy).

2.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.

3.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą
elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw.
„kwoty unijnej”, tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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c) odrzucenia oferty odwołującego.
5.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności,
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektroniczne
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
o prokuraturze.
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6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek
o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie,
zastrzeżeniem art. 180 ust 2.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
(wzór)

FORMULARZ OFERTOWY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usługę pn:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo „H” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej”

Wykonawca
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………..........................
..............................................................................................................................
2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
3. Numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………
4. Numer faksu:
......................................................................................................................................
5. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………

Na podstawie warunków zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością
zgodnie z postanowieniami (wymogami) określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
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6. Elementy oferty:
6.1.
Cena kredytu obliczonego dla całego okresu kredytowania, przy założeniu
6.1.1 stawki WIBOR 3M w wysokości……. % wynosi .............................. PLN
(słownie:....................................................................................)
6.1.2

6.2.

marża banku w wysokości ……. % wynosi .............................. PLN
(słownie:.......................................................................................)

Prowizja od udzielonego kredytu w wysokości ...... %wynosi ......................
(słownie:..................................................................................................)

7

Cena oferty .............................. PLN (słownie: .........................................................
..................................................................................................................................)

8

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejsza oferta na czas wskazany
w SIWZ.

9

Oświadczam, że zapoznałem się
i
czuje
się
nimi
związany
i

10

W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

z warunkami
nie
wnoszę

określonymi w SIWZ
do
niej
zastrzeżeń.

.

.....................................................
(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
...................................
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIANA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo „H” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej”
- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:
„1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy sprawie zamówienia publicznego z
powodu okoliczności, za które wykonawca podnosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nieprzewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
Związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
.przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
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przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
tak że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia się wyroku.”
oświadczam/y, że
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).

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

....................................................
(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
..........................................
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo „H” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej”
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y
warunki dotyczące:
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2.posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej;

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

............................................................
(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
.................................
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo „H” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej”
oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i
przedkłada/my poniższą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:
..............................................................................................................................
..............................................
..............................................................................................................................
..........................................
..............................................................................................................................
.............................................
..............................................................................................................................
............................................
lub
oświadczam/y, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331. ze zm.)*.

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

............................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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