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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg       Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Rawa Mazowiecka

Adres pocztowy: Al. Konstytucji 3 Maja 32

Miejscowość: Rawa Mazowiecka Kod
pocztowy:

96-200

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka Tel.: 46 814 42 41

Osoba do
kontaktów: Barbara Lipiec

E-mail: skarbnik@rawam.ug.gov.pl Faks: 46 814 42 41

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.rawam.ug.gov.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 a) Roboty budowlane  b) Dostawy  c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usługi: nr 6
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Gmina Rawa Mazowiecka

Kod NUTS

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek w roku 2010-2012 w wysokości 7.000.000 PLN”
Opis Przedmiotu zamówienia:
- kredyt długoterminowy,
- kwota kredytu 7 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Rawa Mazowiecka związanego z realizacją inwestycji ujętych w uchwale budżetowej na 2010 rok
- planowane wykorzystanie kredytu: w 2010 roku - 7 000 000,00 zł,
- oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki – WIBOR 1M średniomiesięczny, obowiązującej na
pierwszy dzień okresu odsetkowego (miesiąca kalendarzowego) + marża banku,
- uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym ostateczny termin uruchomienia kredytu
w kwocie 7.000.000zł przypada na dzień 31.12.2010,
- w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych,
- spłata kredytu w latach 2011- 2016,
- karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2010 roku,
- spłata kapitału po upływie karencji, na koniec każdego miesiąca, pierwsza rata przypada na dzień
31.01.2011,
- kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna,
- spłata odsetek na koniec każdego miesiąca, od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata do 31.12.2016 r.
- Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności
przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
- zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
- zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu
egzekucyjnego,
- dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za
okres jego faktycznego wykorzystania,
- prowizja banku od uruchomienia kredytu - 0%,
- prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) – 0%,
- prowizja od gotowości udzielenia kredytu – 0%
- pozostałe opłaty i prowizje – 0% ( kredyt nie może być obciążony innymi opłatami)
- Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
1500000 PLN

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
1500000.00

Waluta: PLN

LUB Zakres: między a Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 72 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł.
(Słownie: Trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Budżet gminy

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (wg wzoru podanego w załączniku nr 2 do SIWZ),
b) kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa
w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poźn. zm.) lub dokumenty
równoważne,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust 1, każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 (wg wzoru
podanego w załączniku nr 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) 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 - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Oświadczenie wykonawcy o odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców

LUB  Przewidywana minimalna liczba a  , jeżeli właściwe,  maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie



10/ 15 ENOTICES_rawagmina 09/07/2010- ID:2010-089218 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena
LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1.

2.

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
ZP340/5/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 20/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 20/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Gminy Rawa Mazowiecka - sala konferencyjna
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie
Komisja przetargowa
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Ustawa PZP
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy:

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
09/07/2010  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):



15/ 15 ENOTICES_rawagmina 09/07/2010- ID:2010-089218 Formularz standardowy 2 — PL

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka 
w roku 2010 w wysokości 7.000.000 PLN” 

 
 
 
 
 
Gmina Rawa Mazowiecka 
Al. Konstytucji 3 Maja 32  
96-200 Rawa Mazowiecka, 
woj. łódzkie 
tel. (046) 814 42 41, fax: (046) 814 42 41 
www.rawam.ug.gov.pl  
e-mail: skarbnik@rawam.ug.gov.pl 
REGON: 750148420,  NIP: 835-15-43-055 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
na usługi dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zadania pod nazwą: 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka  
w roku 2010 w wysokości 7.000.000 PLN” 

/przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych/ 
 
 
 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 
z póź. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
Zatwierdzam: 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
na 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2010 w wysokości 7.000.000 PLN” 
 
Kod CPV : 
66113000-5 Usługi udzielania kredytu 
 

Definicje użyte w specyfikacji. 
- „Zamawiający” – Gmina Rawa Mazowiecka reprezentowana przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, 
- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 
- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. 
zm.). 
- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt.13 ustawy, którego 
przedmiot został opisany w SIWZ. 
- ”Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt. 12 ustawy, który ubiega się o wykonanie zamówienia, 
złożył ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Gmina Rawa Mazowiecka 
96-200 Rawa Mazowiecka, Al.Konstytucji 3 Maja 32, województwo łódzkie, tel. (046) 814 42 41,  
fax. (046) 814 42 41, 
e-mail: skarbnik@rawam.ug.gov.pl 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz 
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.rawam.ug.gov.pl link BIP zgodnie z 
zapisami art.40 ust .2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu 
nieograniczonego, w myśl zapisów art. 39-46 ustawy. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Rawa Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek w roku 2010-2012 w wysokości 7.000.000 PLN” 
Opis Przedmiotu zamówienia: 
- kredyt długoterminowy, 
- kwota kredytu 7 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Rawa Mazowiecka związanego z realizacją inwestycji ujętych w uchwale budżetowej na 2010 rok 
- planowane wykorzystanie kredytu: w 2010 roku - 7 000 000,00 zł,  
- oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki – WIBOR 1M średniomiesięczny, obowiązującej 
na pierwszy dzień okresu odsetkowego (miesiąca kalendarzowego) + marża banku, 
- uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym ostateczny termin uruchomienia kredytu  
w kwocie 7.000.000zł przypada na dzień 31.12.2010,  
- w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych, 
- spłata kredytu w latach 2011- 2016, 
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- karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2010 roku, 
- spłata kapitału po upływie karencji, na koniec każdego miesiąca, pierwsza rata przypada na dzień 
31.01.2011, 
- kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna, 
- spłata odsetek na koniec każdego miesiąca, od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata do 31.12.2016 r. 
- Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności 
przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 
- zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową 
- zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego, 
- dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez 
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za 
okres jego faktycznego wykorzystania, 
- prowizja banku od uruchomienia kredytu - 0%, 
- prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) – 0%, 
- prowizja od gotowości udzielenia kredytu – 0% 
- pozostałe opłaty i prowizje – 0% ( kredyt nie może być obciążony innymi opłatami) 
- Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. 
 
Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu 
przyjmują stawkę WIBOR 1M średniomiesięczny z dnia 30.06.2010r. stałą w całym okresie kredytowania. 
Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 
 
4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH. 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 
 
6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 roku. 
 
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy PZP, 
 
8.2. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 
- W zakresie warunku wskazanego w pkt. 8.1, lit. a) SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa 
kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 
36 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne, 
oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu o 
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którym mowa w pkt. 9.1 lit. b) SIWZ, oraz oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik 
nr: 2 ), o którym mowa w pkt. 9.1, lit a) SIWZ), że Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem 
potrzebnym do wykonania zamówienia 
- W zakresie warunku wskazanego w pkt. 8.1, lit. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca złoży 
oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. 
Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o 
spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2), o którym mowa w pkt. 9.1, lit a) SIWZ, że 
Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. 
- W zakresie warunku wskazanego w pkt. 8.1, lit. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie że dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia. 
Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o 
spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2), o którym mowa w pkt. 9.1, lit a) SIWZ, że 
Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia. 
- W zakresie warunku wskazanego w pkt. 8.1, lit. d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie że znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o 
spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr: 2), o którym mowa w pkt. 9, lit a) SIWZ, że znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
- W zakresie warunku wskazanego w pkt. 8.1, lit. e) nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 Ustawy PZP, Wykonawca złoży oświadczenie iż nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ocena 
spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu 
warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr: 3), o którym mowa w pkt. 9.2, lit od a), oraz dokumentów,  
o których mowa w pkt. 9.2 od lit. b) do f) SIWZ. 

Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie powyższych warunków nastąpi na 
podstawie wymaganych i dołączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych 
w pkt. 9, SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania 
warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do 
uzupełnienia dokumentów. 
 

Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywa-
niu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz 
potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, wymaga się wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu dotyczącej tych podmiotów. 
 
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z ofertą wypełnioną na formularzu ofertowym (wg wzoru podanego w 
załączniku nr 1 do SIWZ), do przedstawienia następujących dokumentów: 
 
9.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy 
PZP każdy Wykonawca składa następujące dokumenty: 
a) oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (wg wzoru podanego w załączniku nr 2 do SIWZ), 
b) kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa 
w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poźn. zm.) lub dokumenty 
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równoważne, 
9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust 1, każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące dokumenty: 
a) oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 (wg wzoru 
podanego w załączniku nr 3 do SIWZ), 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
c) 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 - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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; 
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
9.3. Inne dokumenty 
a) formularz ofertowy, 
b) symulacja spłaty kredytu, 
c) dowód wniesienia wadium, 
 
9.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z dnia 31 
grudnia 2009 r.). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski , sporządzonym i podpisanym ( każdy dokument ) przez Wykonawcę. 
 
9.5. Konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika, lidera 
konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo winno w szczególności zawierać: 

a) nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
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b) wskazywać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych co najmniej z nazwy, 
c) zawierać informacje dotyczące ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, 
d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
Oświadczenia i informacje składane przez lub wobec pełnomocnika są skuteczne wobec wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia. 
 
9.6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokumenty wymienione w pkt. 9.1.a) , 9.2 a), składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 
9.7. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 
 
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem potwierdzonym 
niezwłocznie wysłaniem pisma drogą pocztową zgodnie z zasadami określonymi w art.27 ustawy PZP 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przesyłane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach 
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą 
tego dnia. 
Numery telefonów, faksu zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji. 
 
11. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ: 
11.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed terminem 
składania ofert (art. 38 ust.1 pkt 1 PZP), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną także 
zamieszczone na stronie internetowej: http://www.rawam.ug.gov.pl  link BIP 
Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. 
11.2 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11.3 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do 
składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza na stronie internetowej: http://www.rawam.ug.gov.pl link BIP . 
11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, 
oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.rawam.ug.gov.pl link BIP 
 
12. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
Barbara Lipiec – Skarbnik Gminy Rawa Mazowiecka, tel. (46) 814 42 59 wew.207 - w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 
Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek-piątek w godzinach: 8.00–15:00. 
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13. WADIUM: 
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł. 
(Słownie: Trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. 20 sierpnia 2010r. do godz. 10.00  
Wadium może być wnoszone we wszystkich formach określonych w art. 45 PZP 
Jeżeli wadium wnoszone będzie w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej to w treści gwarancji winny 
znaleźć się następujące elementy: 
1) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku 
temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP., 
2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 
3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 
4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego, (tj Gmina Rawa Mazowiecka – 
Wójt Gminy), 
5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela, 
6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz 
wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy Mszczonów O/ Rawa Mazowiecka 24 9302 1027 2601 6447 2000 0050. 
Wadia (oryginały) w formach niepieniężnych należy zdeponować u zamawiającego (w kasie Urzędu 
Gminy w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, w dni robocze od godz. 9.00 do 14.00). 
Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (kserokopie – poświadczoną za zgodność z 
oryginałem). 
W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, 
że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant 
zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 
5 ustawy PzP. 
Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu lub przekazu uważa się uznanie 
rachunku bankowego Zamawiającego do dnia 20.08.2010r. do godz. 10.00 
Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.  
 
14. ZALICZKI: 
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI: 
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 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 OFERTY: 
16.1. Oferta winna zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1 do niniejszej 
SIWZ), 
b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z zapisami w 
pkt. 9 niniejszej SIWZ w kolejności jak podano. 
c) dowód wniesienia wadium 

16.2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 
wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia. 
Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby 
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upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują 
osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, 
wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty. 
W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być 
potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 
W przypadku załączenia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do autentyczności zamawiający może 
zażądać przedstawienia oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 
treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. 
Wszystkie strony oferty winny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy, 
ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 
Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie 
dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej 
SIWZ. 
16.3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie. 
Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: 
a) nazwa i adres Zamawiającego, 
b) nazwa i adres Wykonawcy, 
c) napis: 

Oferta na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2010 w wysokości 7.000.000 PLN”  

Nie otwierać przed: 20.08. 2010 r. godz. 10.15 
 

Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne 
zawiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak 
wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
17.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 
96-200 Rawa Mazowiecka pok. nr 202, nie później niż do dnia 20. 08. 2010r. do godz. 10.00. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20. 08. 2010r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Rawie Mazowieckiej. 
a) Otwarcie ofert jest jawne. 
b) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania niezwłocznie 
c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie tego zamówienia. 
d) Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, Zamawiający poda nazwę firmy oraz 
adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny. 
e) Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje zostaną 
niezwłocznie przekazane. 
17.2. Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 
z późn.zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione  innym uczestnikom postępowania. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie 
budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu 
oznaczonym napisem: 
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM 
POSTĘPOWANIA”(art.8 ust.3 ustawy). 
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18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 
18.1 Przez cenę rozumie się całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych odsetek 
w całym okresie kredytowania od udzielonego kredytu w wysokości 7.000.000 zł podlegającego spłacie 
według harmonogramu. 
Oprocentowanie kredytu liczone jest jako suma zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, 
obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (miesiąca kalendarzowego) liczonej w stosunku 
rocznym i zaoferowanej marży bankowej (stałej w całym okresie kredytowania) wyrażonej w punktach 
procentowych. 
18.2 Marża bankowa zaoferowana przez oferenta winna być podana z dokładnością dwóch miejsc po 
przecinku. 
18.3 Wyliczoną cenę należy podać w PLN z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Przy wyliczaniu 
wartości ceny każdorazowo zaokrągleniu podlega ich kwota miesięcznego naliczenia. Jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i 
powyżej to parametr setny zaokrągla się w gorę. 
18.4 Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w 
związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie 
kredytowania. A zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z 
udzieleniem kredytu. 
18.5 Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wyliczenia: 

a) w danym roku w każdym miesiącu należy przyjąć rzeczywistą ilość dni, 
b) ilość dni w roku – 365, 
c) stałą zaoferowaną marżę w całym okresie kredytowania z dwoma miejscami po przecinku, 
d) dla celów przygotowania wyceny oferty, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M średniomiesięczny z 
dnia 30.06.2010r. , stałą w całym okresie kredytowania, 
e) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić symulację spłaty kredytu, która stanowić będzie 
załącznik do oferty. W w/w symulacji jako umowny termin uruchomienia kredytu i rozpoczęcia 
okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 30.09.2010, zgodnie z zapisami pkt. 3 niniejszej SIWZ. 

 
19. WARUNKI PŁATNOŚCI . 
Spłata kapitału i odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem i opisem zamówienia w pkt. 3 niniejszej SIWZ 
 
20. INFORMACJA O WALUTACH, W JAKICH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ROZLICZENIA 
FINANSOWE: 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 
21. KRYTERIA OCENY OFERT: 
21.1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (spośród ofert Wykonawców niewykluczonych 
oraz ofert nieodrzuconych) będzie cena ofertowa brutto – 100%. 
Do obliczeń Zamawiający przyjmuje całkowitą cenę ofertową kredytu wskazaną przez Wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym. 
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 
według formuły: 
(Cn/Cof.b)x100 pkt = ilość punktów 
gdzie: 
Cn – najniższa cena ofertowa kredytu, 
Cof.b. – cena ofertowa kredytu oferty badanej, 
100 – wskaźnik stały 
21.2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny 
ofert na podstawie wyżej określonych kryteriów oceny oraz którego oferta odpowiada wymaganiom zawartym 
w niniejszej specyfikacji. 
 
22. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY: 
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 
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Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej zamawiającego. 
22.2 Zamawiający zawiadomi także wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano 
i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 
22.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
w pkt 22.ust. 2 lit. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
22.4. Wykonawca, który wygra przetarg (złoży najkorzystniejszą ofertę spośród ofert spełniających 
wszystkie warunki określone w specyfikacji) zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia 
Zamawiającemu do akceptacji propozycji wzoru umowy uwzględniającego zapisy niniejszej SIWZ. 
22.5. W przypadku gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę wykonawców. 
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 
 
24. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do przygotowania umowy na jego koszt 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej SIWZ oraz Ustawie Prawo zamówień publicznych. Projekt 
umowy opracowany przez Wykonawcę podlega akceptacji przez Zamawiającego. Wytyczne do opracowania 
wzoru umowy znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3 SIWZ. 
 
25. ZMIANY UMOWY: 
25.1.Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: 
a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 
b) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 
c) zmiany waluty w jakiej prowadzone będzie rozliczenie w przypadku jej ustawowej zmiany w trakcie 
obowiązywania umowy – w takim przypadku kapitał przeliczony będzie zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, a oprocentowanie WIBOR 1M średniomiesięczny zamieniony będzie na 
EURIBOR 1M średniomiesięczny. 
d) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze 
strony Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji 
umowy, 
e) zmiany terminu spłaty rat kapitałowych, i odsetek 
f) zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, 
g) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy – w takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
h) zmiany stopy oprocentowania wynikłej ze zmiany stawki WIBOR 1M - prowizja banku w całym 
okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana, 
25.2 Dokonanie jakichkolwiek zmian umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy 
pisemnej. 
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26. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
27. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
28. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
29. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 
29.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym 
podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o których mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej w 
sposób szczegółowy regulują przepisy ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r 
29.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do 
której jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
29.3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
29.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
29.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
29.6. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
c) wobec innych czynności niż określone w ust. 6 pkt.1) i 2) SIWZ w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
d) W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 
- 6 miesięcy, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej 
29.7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia 
29. 8. Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego 
29.9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 
29.10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
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29.11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji 
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 
29.12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 
zamawiającego. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie 
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 
29.13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub 
ustnie do protokołu. 
29.14. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis. 
29.15. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 
dołącza się do odwołania. 
29.16. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 
formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub 
nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub 
uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. 
Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu 
i rozpoznania przez Izbę. 
29.17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby 
może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego. 
29.18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
29.19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 
29.20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
29.21. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
29.22. 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 zmianę orzeczenia w całości lub w części. 
29.23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
30. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły 
osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie. 
 
Załączniki: 
1. załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3. załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP 
 
Rawa Mazowiecka, dnia: 09.07.2010 r. 

Zatwierdzam: 
......................................................................... 
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego) 



Załącznik Nr 1. 
 
 
…………………………                                                                                        ………………………………………… 
 pieczęć wykonawcy                                                                                          data i miejsce  sporządzenia  oferty 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2010w wysokości 7.000.000 PLN” 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
postępowania  składamy niniejszą ofertę. 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na poniższych warunkach: 
 
      Całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu: ..................................................................................zł  
 
      (słownie:.............................................................................................................................................) 
 
      WIBOR 1M – z dnia ..................... w wysokości ............%       
                                              
     Marża banku -   ……....……%   w stosunku rocznym.             
          
2. Oświadczamy, że w w/w cenie, został ujęty pełny zakres usług wynikający z opisu przedmiotu 

zamówienia oraz wszystkie dodatkowe elementy cenotwórcze, wynikające z charakteru 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi  (specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia), akceptujemy warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że przygotujemy na własny koszt projekt umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w SIWZ i ustawy PZP zobowiązuje się do jej zawarcia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

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

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

Ofertę składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
( podpis i pieczęć imienna osoby /osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 



Załącznik Nr 2. 
………………………… ………………………………………… 
pieczęć wykonawcy data i miejsce sporządzenia oferty 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2010 w wysokości 7.000.000 PLN” 
 
 
Zgodnie z art.44 ustawy PZP, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy niniejszym 
oświadczam/y, że stosownie do zapisów art. 22, ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
spełniam/y warunki dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) 
odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
( podpis i pieczęć imienna osoby /osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 



 
 
Załącznik Nr 3. 

………………………… ………………………………………… 
pieczęć wykonawcy data i miejsce sporządzenia oferty 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 24 UST.1 USTAWY PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego na: 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2010 w wysokości 7.000.000 PLN” 

niniejszym oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi że z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
 
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 nie przewiduje 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 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 także 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. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
( podpis i pieczęć imienna osoby /osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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