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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj^cego

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. .
ul. Spacerowa 2 ; 57-320 Polanica-Zdroj
tel. 74/8651780; Fax 74/8651777
e-mail; mzk@mzk-polanica.pl
REGON: 020206230
NIP:8831771000
KRS 0000253420, Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu IX Wydzial
Gospodarczy
Adres strony intemetowej: www.mzk-polanica.pl

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

Wykonawc£ - uwaza siê  osobe^ fizyczn% osob§ prawnq. albo jednostk^ organizacyjnq.
nieposiadajajca^ osobowosci prawnej, ktora ubiega si§ o udzielenie zamowienia publicznego,
zlozyla ofert? lub zawarla umow<? w sprawie zamowienia publicznego.

Cen£ - nalezy przez to rozumiec cene^ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 385). tj. wartosc wyrazona^
wjednostkach pieni^znych, ktora^kupujajcy jest obowiajzany zaplacic przedsi^biorcy za towar
lub uslugej w cenie uwzgl^dnia si^ podatek od towarow i uslug oraz podatek akcyzowy, jezeli
na podstawie odr^bnych przepisow sprzedaz towaru (uslugi) podlega obci^zeniu podatkiem
od towarow i uslug oraz podatkiem akcyzowym;

3. Tryb udzielania zamowienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 zwanej dalej ,,Ustawaj")

4. Opis przedmiotu zamowienia

4.1.Przedmiotem zamowienia jest usluga udzielenia i obslugi kredytu na realizacj^
zadania pn. ,,Biidowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych
przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym" realizewanego przy wspoludziale
srodkow przyznanych przez RPO w ramach priorytetu nr 4"Poprawa stanu srodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego
Sla^ska (,,Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne"), dzialanie nr 4.1 ,,Gospodarka
odpadami"

4.2. Calkowita wartosc zadania wynosi brutto 5.381.467,07 zl, w tym dofmansowanie z
budzetu srodkow europejskich - 3.718.462,50 zl, srodki wlasne Zamawiaj^cego -
483.824,00 zl,



4.3. Przewidywany okres wykorzystania kredytu od 15.11.2013 do 30.04.2014r.
Uruchomienie kredytu - Zamawiajaj£y przewiduje uruchomienie kredytu w transzach,
w formie bezgotowkowej, wg harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiajcego
zalacznik nr 2 do umowy nr UDA-RPDS.04.01.00-02-016/11-00 z dnia 07.06.2013r
zawartej pomifdzy Zarz^dem Wojewodztwa Dolnoslajskiego a Zamawiajajcym. Transza
kredytu powinna zostac uruchomiona w terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Zamawiaj^cego pisemnego zapotrzebowania na srodki, co oznacza, ze
najpozniej w w/w terminie Wykonawca ma postawic do dyspozycji Zamawiaj^cego
zaxlanq. kwot? transzy kredytu tj. dokonac przelewu na wskazany przez
Zamawiaja^cego rachunek bankowy,

4.4. obsluga kredytu b?dzie trwac do chwili calkowitej jego splaty przez Zamawiaj^cego
4.5. Warunki splaty kredytu oraz oprocentowanie i terminy sptaty odsetek:

a) jedyne koszty jakie poniesie Zamawiaj^cy w zwiajzku z kredytem mogq. wynikac
tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Tym samym jedyne
koszty jakie poniesie Zamawiaja^cy w zwi^zku z kredytem: jego uruchomieniem,
obsluga^ splaty itp., powinny bye zawarte w odsetkach od wykorzystanej cz?sci
kredytu, nie przewidujemy prowizji za udzielenie kredytu

b) raty malej^ce - rowne kapitalowo
c) karencja w splacie kapitalu do dnia 30.04.2014r.
d) splata odsetek od kredytu nast?powac b?dzie w okresach miesi?cznych poczawszy

od pierwszego miesiaj^a po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. Splata rat
odsetkowych nastejpowala b?dzie w ostatnim dniu kazdego miesia^ca. Odsetki b^dq.
naliczane tylko od faktycznie wykorzystanych srodkow. Do obliczenia kwoty odsetek
przyjmuje si^ rzeczywista^ liczb^ dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni
w roku lub 366 w roku przest^pnym.

e) splata kapitalu przebiegac b^dzie nast^puja^co: splata ze srodkow wyplaconych
przez RPO w ramach wnioskow o platnosc posrednia^ i koncowa^ do wysokosci
przyznanego dofinansowania projektu. Pozostala cze_sc w ratach miesi^cznych,

f) okres splaty 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej
g) kredyt oprocentowany jest w oparciu o zmienna^ stawk? bazowa^ WIBOR 1M i

stala^ marz§ Banku w calym okresie kredytowania. Wysokosc stawki bazowej, o
ktorej mowa powyzej okreslana jest na podstawie zmiennej stawki bazowej
ustalanej na okres miesi^czny i stanowiajcej stop? WIBOR dla depozytow
jednomiesi^cznych wedlug notowania na dwa dni poprzedzaj^ce rozpocz^cie
pierwszego, kolejnych (miesi^cznych) i ostatniego okresu obrachunkowego, za
jaki nalezne odsetki od kredytu sq. naliczane i splacane. W przypadku braku
notowan stawki WIBOR dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje
si? odpowiednio notowania z dnia poprzedniego, w ktorym bylo prowadzone
ostatnie notowanie stawki WIBOR.

h) w przypadku, gdy termin splaty raty kredytu przypadnie w dniu ustawowo wolnym
od pracy, albo nie b?da_cym dniem roboczym dla Banku, uwaza si?, ze termin
splaty zostal zachowany, jezeli splata kredytu nastapila w pierwszym dniu
roboczym po terminie splaty

4.6 Zabezpieczenie kredytu - Cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-
RPDS.04.01.00-02-016/11-00 z dnia 07.06.2013r zawartej z Samorzadem
Wojewodztwa Dolnosla^skiego, weksel In bianco wraz z deklaracja^ wekslow^.

4.7. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian:



a) mozliwosc przedterminowej splaty calosci lub cze^sci kredytu bez dodatkowych
prowizji i oplat,

b) mozliwosc wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia
dodatkowych prowizji i oplat,

c) mozliwosc wykorzystania kredytu w innych terminach i wysokosciach transz,
niz wskazane w harmonogramie wykorzystania i splat kredytu,

d) mozliwosc splaty kredytu wraz odsetkami w innych terminach niz ustalone w
harmonogramie wykorzystania i splat kredytu, ustalonych w drodze przesuni^cia
terminu splaty za zgoda^ banku

e) zmiany zabezpieczenia kredytu za zgodq. banku,
f) mozliwosc zmiany umowy w przypadku wystapienia sily wyzszej za zgodq.

banku.

5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

66.11.00.00-4 Uslugi bankowe
66.11.30.00-5 Uslugi udzielania kredytu

6. Zamowienia cz£sciowe

Zamawiaja^cy nie dopuszcza skladania ofert cz^sciowych.

7. Zamowienia uzupelniaj^ce

Zamawiaja_cy nie przewiduje udzielania zamowienia uzupelniaj^cego.

8. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

Zamawiaja^cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiaja^cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Termin i sposob wykonania zamowienia

9.1.Termin wykonania zamowienia: okres splaty - 10 lat od dnia zawarcia umowy
kredytowej

9.2 Sposob wykonania: zgodnie z obowi^zujajcymi w tym zakresie przepisami.

10. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
speinienia tych warunkow.



10.1. W postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia moga_ wzia^c udzial
Wykonawcy spelniaj^cy, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - nastejiujajce warunki,
dotycz^ce:

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakiadaja^obowiajzek ich posiadania:

potwierdzeniem spelnienia b^dzie posiadanie zezwolenia uprawniaja^cego
(zezwolenia Komisji nadzoru Finansowego lub innego aktu prawnego
zezwalaj^cego na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym
zamowieniem) do wykonywania czynnosci bankowych na terenie Polski, a takze
realizacji uslug b^da^cych przedmiotem zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z pozn. zm.), a
w przypadku okreslonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe oswiadczenia,
ze Wykonawca rozpoczaj dzialalnosc przed dniem wejscia w zycie ustawy, o ktorej
mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe - lub dokumentow rownowaznych -
dotyczy innych instytucji finansowych.

b) posiadania niezb^dnej wiedzy i doswiadczenia do wykonania zamowienia,
dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia oraz znajdowania si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajajcej wykonanie zamowienia.

potwierdzeniem spelnienia b^dzie oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w
post^powaniu (na podst. art. 44 ustawy) - zala^cznik nr 2 do SIWZ,

10.2 Ocena spelnienia powyzszych wymogow b^dzie dokonywana poprzez ocen?
zlozonych dokumentow, potwierdzajajcych powyzsze - w mysl zasady: spelnia - nie
spelnia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci pomi^dzy deklaracja^
Wykonawcy, a stanem faktycznym - skutkowac to b^dzie wykluczeniem Wykonawcy.

11. Oswiadczenia i dokumenty, jakie niajq. dostarczyc Wykonawcy

11.1 W celu wykazania spelniania przez wykonawcow warunkow art. 22 ust. 1 ustawy
oraz art. 44 ustawy - Zamawiajajcy za^da nast^pujajcych dokumentow:

a) oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w post^powaniu (na podst. art. 44
ustawy) - zalajcznik nr 2 do SIWZ,

b) zezwolenie uprawniaj^ce (zezwolenie Komisji nadzoru Finansowego lub inny akt
prawny zezwalajajcy na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obj^tym
zamowieniem) do wykonywania czynnosci bankowych na terenie Polski, a takze
realizacji uslug bed^cych przedmiotem zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z pozn. zm.), a w
przypadku okreslonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe oswiadczenie, ze
Wykonawca rozpoczaj dzialalnosc przed dniem wejscia w zycie ustawy, o ktorej mowa
w art. 193 ustawy Prawo Bankowe - lub dokument rownowazny - dotyczy innych
instytucji finansowych.



11.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post^powania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Zamawiaj^cy zajia naste_pujajcych dokumentow:

a) dot. Wykonawcow maj^cych siedzibe/miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z zal^cznikiem nr 3 do
SIWZ),

- Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaja^ wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu
skladania ofert,

Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego
potwierdzajajcego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia,
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiajce przez uplywem terminu skladania ofert.

- Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaja^cego, ze Wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiajce przed uplywem terminu skladania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem
terminu skladania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesitjcy przed uplywem
terminu skladania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem
terminu skladania ofert

b) dot. Wykonawcow majajcych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktorzy skladajaj

- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z zalajcznikiem nr 3 do
SIWZ)



- zamiast dokumentow, o ktorych mowa powyzej — skladajq. dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym maja^ siedzib? lub miejsce zamieszkania - potwierdzaj^ce
odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,

- nie zalegaja^ z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo ze uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu,

- nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania si? o zamo wienie;

- odnosnie wymogu aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego — skladaja^
zaswiadczenie wlasciwego organu sa^dowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycz% w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8, 10 i 11 ustawy.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej powinny bye wystawione nie wczesniej niz 6
miesi?cy przed uplywem terminu skladania oferta za wyjaJJdem dokumentow
potwierdzajajcych nie zaleganie z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo uzyskania przewidzianego prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty zaleglych platnosci lub wstrzymania w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, ktore powinny bye wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiajce przed terminem skladania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib?
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa powyzej
zast?puje si? je dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie, w ktorym okresla si? takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem
saxlowym, administracyjnym albo organem samorzajdu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawc?
majajcego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiaja^cy moze zwrocic si? do wlasciwych organow odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb?dnych informacji dotycza_cych
przedlozonego dokumentu.

UWAGA
Jezeli, w przypadku Wykonawcy maja^cego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, maja^ miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, Wykonawca sklada w odniesieniu do
nich zaswiadczenie wlasciwego organu sajdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczajce niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt.
5-8, 10 i 11 wystawione nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,
z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si? takich
zaswiadczen - zast?puje si? je dokumentem zawierajajcym oswiadczenie zlozone przed
wlasciwym organem sajiowym, administracyjnym albo organem samorzajdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.



11.3. Dokumenty dotycz^ce przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej:

Wykonawca, wraz z oferta^ sklada list? podmiotow nalez^cych do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentow albo informacj? o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej.

11.4. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja^ wymaganiom okreslonym
przez Zamawiajajcego, Zamawiajajcy za^da: NIE DOTYCZY

11.5. Inne dokumenty:

a) Formularz ofertowy sporza^dzony na podstawie wzoru stanowiaxego zal^cznik nr 1
do niniejszej SIWZ

b) stosowne Pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania
oferty nie wynika bezposrednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wlasciwego
rejestru

c) w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych si? o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiaja^cy Pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

12. Wykonawcy wspolnie ubiegajaj^y si? o udzielenie zamowienia

a) Wykonawcy wspolnie ubiegajajoy si? o udzielenie niniejszego zamowienia
powinni spelniac warunki udzialu w post?powaniu oraz zlozyc dokumenty
potwierdzajajce spelnianie tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.
10. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaja^ Petnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktorym mowa w punkcie 11.5 c).
Zaleca si? aby Pemomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaja^cych
si? o udzielenie zamowienia.

b) Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wylqcznie z Pelnomocnikiem.
c) Wykonawcy wspolnie ubiegaja^cy si? o niniejsze zamowienie, ktorych oferta

zostanie uznana za najkorzystniejsza^, przed podpisaniem umowy o realizacj?
zamowienia, sâ  zobowiajzani przyjajc form? prawnq. konsorcjum lub inna^
rownowazna^ form? prawna^. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze
zamo wienie sq. oni zobowiajzani przedstawic Zamawiaja^cemu stosowne
porozumienie zawieraj^ce w swojej tresci nast?pujaj^e postanowienia:
- okreslenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujajcego okres realizacji przedmiotu
zamowienia,
- okreslenie lidera konsorcjum (powinien nim bye Pehiomocnik wskazany w
ofercie Wykonawcow ubiegaja^cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia),



wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego czlonkow do czasu wykonania zamowienia,
- okreslenie odpowiedzialnosci solidarnej czlonkow Konsorcjum wzgl^dem
Zamawiaj a^cego,
- okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia, realizowanego przez kazdego z
czlonkow Konsorcjum,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj ̂ cego.

d) Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o niniejsze zamo wienie, ktorych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza^ przed podpisaniem umowy o realizacj?
zamowienia, sâ  zobowiajzani przedstawic Zamawiajqcemu stosowne
porozumienie zawierajajce w swojej tresci postanowienie o jego zawiajzaniu co
najmniej na czas trwania umowy.

13. Wadium

Zamawiaj ajcy nie wymaga wniesienia wadium.

14. Wymagania dotyczajce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiaj ̂ cy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. Zaliczki dla wykonawcow

Zamawiaj^cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego
zamowienia.

16. Waluta w jakiej b?da_ prowadzone rozliczenia zwiajzane z realizacja_ niniejszego
zamowienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwiajzane z realizacjq. zamowienia publicznego, ktorego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane b?da^ w PLN.

17. Opis sposobu przygotowania oferty

17.1 Wymagania podsta wo we

a) Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko jednq. ofert?.
b) Ofert? nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej

SIWZ.
c) Oferta musi bye podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania

Wykonawcy (Wykonawcow wspolnie ubiegajajcych si? o udzielenie zamowienia).
Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(ow) okreslajajcego(ych) status prawny
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Wykonawcy (6 w) lub pelnomocnictwa (pelnomocnictw) wynika, iz do
reprezentowania Wykonawcy(ow) upowaznionych jest lajcznie kilka osob
dokumenty wchodzqce w sklad oferty musza^ bye podpisane przez wszystkie te
osoby.

d) Upowaznienie osob podpisujajcych oferty do jej podpisania musi bezposrednio
wynikac z dokumentow dolajczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli
upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajajcego status
prawny Wykonawcy (odpisu z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy dolajczyc
pelnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowaznione.

e) Wzory dokumentow dola_czonych do niniejszej SIWZ powinny zostac wypelnione
przez Wykonawcy i dola^czone do oferty bajdz tez przygotowane przez
Wykonawcy w zgodnej z niniejsza^ SIWZ.

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty.

17.2 Forma oferty

a) Oferta musi bye sporzajdzona w jejzyku polskim, miec form? pisemna^ Dokumenty
sporzajdzone w j?zyku obcym sq sktadane wraz z ttumaczeniem na j^zyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawcy.

b) Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentow stanowia^cych zat^czniki do
niniejszej SIWZ i wchodzajcych nastejmie w sklad oferty moga_ bye dokonane
komputerowo, maszynowo lub r^cznie.

c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawc? na podstawie
wzorow stanowia_cych zala^czniki do niniejszej SIWZ powinny miec forni^
wydruku komputerowego lub maszynopisu.

d) Calosc oferty powinna bye zlozona w formie uniemozliwiajajcej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

e) Wszystkie zapisane strony oferty powinny bye ponumerowane. Strony te powinny
bye parafowane przez osob? (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione sq. dwie lub wi^cej osoby) podpisujajc^ (podpisujajce) ofert? zgodnie
z tresciq. dokumentu okreslajajcego status prawny Wykonawcy lub trescia^
zaiajozonego do oferty pelnomocnictwa. Strony zawierajqce informacje
niewymagane przez Zamawiaja_cego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
dzialalnosci, itp.) nie musza^byc numerowane i parafowane.

f) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie tresci (czyli wylqeznie w miejscach, w ktorych jest to
dopuszczone przez Zamawiaj^cego) muszq. bye parafowane przez osob? (osoby)
podpisujaj^(podpisuja_ce) ofert?.

g) Dokumenty wchodza^ce w sklad oferty moga^ bye przedstawiane w formie
oryginalow lub poswiadczonych przez Wykonawc? za zgodnosc z oryginalem
kopii. Natomiast w przypadku pelnomocnictwa o ktorym mowa w pkt. ll.S.b)
SIWZ w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Oswiadczenia
sporzajdzane na podstawie wzorow stanowiajcych zalaj^zniki do niniejszej SIWZ
powinny bye zlozone w formie oryginalu. Zgodnosc z oryginalem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentow wchodzajcych w sklad oferty musi bye
potwierdzona przez osob? (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione sâ  dwie lub wi?cej osoby) podpisuja^ca^ (podpisujajce) ofert? zgodnie
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z tresciq. dokumentu okreslaj^cego status prawny Wykonawcy lub trescia^
zalajszonego do oferty pelnomocnictwa.

h) Zamawiajajcy moze zajdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentu wyla^cznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawc? kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wajpliwosci co do jej
prawdziwosci.

17.3 Zawartosc oferty

a) Kompletna oferta musi zawierac wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 11
niniejszej SIWZ

b) Pozajdane przez Zamawiajajcego jest zlozenie w ofercie spisu tresci z
wyszczegolnieniem ilosci stron wchodza^cych w sklad oferty.

17.4 Informacje stanowiajce tajemnic? przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oswiadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), iz Zamawiajajcy nie b^dzie mogl ujawnic informacji stanowiajoych tajemnic^
przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania si? z Wykonawcami

Osobami upowaznionymi przez Zamawiaja^cego do kontaktowania si^ z
Wykonawcami saj
- w zakresie merytorycznym - Pani Anna Nurzynska, tel. nr 74/8651783,
- w sprawach dotycza^cych procedury zamowien publicznych - Pan Ryszard Lis , tel.

74/8651782 lub 607340280.

19. Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty

Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajajcego w Polanicy-Zdroju, ul Spacerowa 2,
Sekretariat (I pi0ro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2013r. godz. 10°°

Oferty nalezy zlozyc w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopert? (paczkej nalezy opisac nastejaija^co:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdroj

Oferta w postepowaniu na uslug?:
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci

4.897.943,07 zl na realizacjg zadaniapn. ,,Budowa instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekdw w Szalejowie

Gornym"
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Nie otwierac przed dniem: 14.10.2013r. godzinalO15.

Na kopercie(paczce) oprocz opisu jw. nalezy umiescic nazwe^ i adres Wykonawcy.

20. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajajoego w Polanicy-Zdroju, ul Spacerowa 2
Pokoj nr 8 (sala konferencyjna) w dniu 14.10.2013r. o godz. 1015.

21. Termin zwi^zania oferta^

Wykonawca pozostaje zwiazany ztozona^ ofertq. przez 30 dni. Bieg terminu zwiajzania oferty
rozpoczyna si§ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

22. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Cena^ oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
b) Podana w ofercie cena musi bye wyrazona w PLN.
c) Cena oferty to suma wszystkich odsetek, oplat, prowizji i innych swiadczen, ktore

Kredytodawca przewiduje do pobrania z tyt. udzielonego kredytu. Cena oferty winna
obejmowac caikowity koszt wykonania zamowienia. Cena oferty nie obejmuje
kosztow ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

d) Cena musi uwzgl^dniac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z
obowiajzuj^cymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

e) Oferent moze podac tylko jedn^cen?. Oferta z cena^wariantowa^zostanie odrzucona.
f) Dla celow wyliczenia ceny nalezy przyjajc:

• uruchomienie kredytu w wys. 4.897.943,07 PLN w dwoch transzach, w
terminach:

-1 transza w wysokosci 1.981.796,94 PLN. dnia 15.11.2013r.
- II transza w wysokosci 2.916.146,13 PLN dnia 15.04.2014r.

• splata kredytu - ze srodkow z dotacji w wysokosci 1.703.476,50 PLN do dnia
31.03.2014r. (po rozliczeniu przez RPO przejsciowego wniosku o platnosc)
oraz 2.014.986.00 PLN do dnia 31.10.2014r. (po rozliczeniu przez RPO
wniosku o platnosc koncowaj, pozostata cze^c kredytu platna w ratach
miesi^cznych rownych kapitalowo.

• splata odsetek: miesi^cznie na 1-go, naliczenie odsetek za kazdy dzieri
wykorzystania kredytu w oparciu o stop? procentowa^ liczona^ w skali roku jako
suma stawki WIBOR 1M z notowania z dnia 23.08.2013r. tj. 2,62% oraz marzy
kredytowej Banku. Wysokosc odsetek nalezy obliczyc przyjmuj^ rzeczywista^
liczb? dni w miesia^cu oraz rok rowny 365 dni.
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23. Kryteria oceny ofert

23.1 Zamawiajajcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore:
a) zostana^ zlozone przez Wykonawcow niewykluczonych przez Zamawiajajcego z

niniejszego postepowania;
b) nie zostana^ odrzucone przez Zamawiajajcego.

23.2. Oferty zostana^ocenione przez Zamawiajajcego w oparciu o kryterium cen -100%.

23.3. Zasady oceny kryterium

Oferta otrzyma zaokr^glona^ do dwoch miejsc po przecinku ilosc punktow wynikajajcq.
z dzialania:

Cmin
Pi(C) =

gdzie:

Pi(C)= —— -100

Pi(C)
Cmin
Ci
100

ilosc punktow jakie otrzyma oferta "i"
najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilosc punktow jakie moze otrzymac oferta

23.4. Zamawiajajcy udzieli niniejszego zamowienia temu Wykonawcy, ktory przedstawi
najnizsza^ cen§ za realizacj? zamowienia.

23.5. Jezeli Zamawiajajcy nie moze dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl^du
na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajajcy wezwie
Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia ofert dodatkowych w terminie
okreslonym przez Zamawiajajcego.

23.6. Wykonawcy, skladaja_c oferty dodatkowe, nie moga^ zaoferowac cen wyzszych niz
zaoferowane w zlozonych ofertach.

24. Tryb oceny ofert

24.1. Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omylek.

a) W toku badania i oceny ofert Zamawiajajcy moze zajdac od Wykonawcow wyjasnien
dotyczajcych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi^dzy
Zamawiaj^cym a Wykonawcy negocjacji dotyczajcych zlozonej oferty oraz, z
zastrzezeniem tresci nastepnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
tresci.

b) Zamawiajajcy poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki
rachunkowe, z uwzgl^dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omylki polegaja^ce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowoduja^ce istotnych
zmian w tresci oferty - niezwlocznie zawiadamiaj^c o tym wykonawc?, ktorego oferta
zostala poprawiona.
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24.2. Sposob oceny zgodnosci oferty z tresci^ niniejszej SIWZ

Ocena zgodnosci oferty z trescia^ SIWZ przeprowadzona zostanie wylajsznie na podstawie
analizy dokumentow i oswiadczen, jakie Wykonawca zawarl w swej ofercie z
zastrzezeniem tresci art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

24.3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert

a) Zamawiaja^cy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcow dokumentow, oswiadczen, wykazow, danych i
informacji.

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajajcego w trakcie sprawdzania ofert, ze
zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez
Zamawiaja_cego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

c) Przedstawienie przez Wykonawc? informacji nieprawdziwych maj^cych wplyw na
wynik post^powania o udzielenie niniejszego zamowienia skutkowac b?dzie
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego post^powania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt
2) u.p.z.p., niezaleznie od innych skutkow przewidzianych prawem.

25. Aukcja elektroniczna.

Zamawiaj^cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

26. Informacje ogolne dotycz^ce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamowienia

26.1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamowienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) maJ3 do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie

stanowia^ inaczej;
c) jest jawna i podlega udost^pnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie

do informacji publicznej;
d) zakres swiadczenia Wykonawcy wynikaja^cy z umowy jest tozsamy z jego

zobowiajzaniem zawartym w ofercie;
e) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;
f) jest niewazna:

-jezeli zachodza^ przeslanki okreslone w art. 146 u.p.z.p.,
- w cz^sci wykraczajajcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w niniejszej
SIWZ.

26.2. Wykonawcy wspolnie ubiegajaj^y si? o udzielenie zamowienia ponoszq. solidarna^
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspolnie ubiegajajcy si? o niniejsze
zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza^ przed podpisaniem
umowy o realizacj? zamowienia, sâ  zobowi^zani dostarczyc dokument, o ktorym
mowa w pkt. 12 d).
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26.3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc dokonania zmiany postanowien zawartej z
Wykonawca^ umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej zostanie on
wybrany (stosownie do tresci art. 144 list. 1 u.p.z.p.). Zmiana umowy moze nastapic, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z ponizszych okolicznosci::
a. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot przez Wykonawc?

robot, powodujajcych koniecznosc przesuni^cia wyplaty transz kredytu;
b. zmiana harmonogramu splywu srodkow finansujajoych zamowienie z instytucji

finansujqcych, powoduj^cych koniecznosc przesuni^cia terminu splaty kredytu;
26.4.Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych:
a. zmiana stawki referencyjnej WIBOR 1M
b. zmiana postanowien Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiajzuj^cego

prawa,
c. zmiana danych zwiqzanych z obsluga^ administracyjno-organizacyjna^ Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego),
d. zmiany danych teleadresowych.

27. Srodki ochrony prawnej

27.1. Informacje ogolne
Srodki oclirony prawnej przysluguja^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jesli ma
lub mia} interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze poniesc szkod?
w wyniku naruszenia przez zamawiajajcego przepisow u.p.z.p. Srodki ochrony prawnej
wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
przysluguja^ rowniez organizacjom wpisanym na list£, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5
u.p.z.p.

27.2. Srodkami ochrony prawnej, o ktorych mowa w pkt. 27.1 niniejszej SIWZ saj

a) odwolanie,

b) skarga do sajiu.

27.3. Odwolanie

Odwolanie przysluguje wyla^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiaj^cego podj^tej w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej zamawiajajcy jest zobowiajzany na podstawie ustawy. Szczegolowo
kwestie dotyczq.ce odwolania uregulowane zostaly w art. 180-198 u.p.z.p.

27.4 Skarga do sa^du

Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje
skarga do sajdu. Szczegoiowo kwestie dotycz^ce skargi do sajdu uregulowane zostaly w
art. 198a-198g u.p.z.p.
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28. Sposob porozumiewania si^ Zamawiaj^cego z Wykonawcami

W niniejszym postej>owaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiaj^cy i Wykonawcy przekazuja^ pisemnie. Zamawiaja_cy dopuszcza
przekazywanie powyzszych dokumentow faksem na nr 74/8651777 lub e-mailem na
adres mzk@mzk-polanica.pl. Jezeli Zamawiaja^cy lub Wykonawca przekazuja^
oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na zajdanie
drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

29. Podwykonawstwo

Zadna cze^sc zamowienia nie moze bye powierzona Podwykonawcom.

30. Wysokosc zwrotu kosztow

Zamawiaj^cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post^powaniu.

31. Wykaz dokumentow do zbadania zdolnosci kredytowej Zamawiaj^cego udost^pnionych
na stronie internetowej www.rnzk-polanica.pl

dokument NIP
- REGON
- KRSzdnia 07.06.2013r.

bilans nadzien 31.12.2012r.
rachunek zyskow i strat na dzien 31.12.2012r.
informacja dodatkowa do sprawozdania na dzien 31.12.2012r.

- bilans nadzien 31.12.201 Ir.
- rachunek zyskow i strat na dzien 31.12.2011 r.

informacja dodatkowa do sprawozdania na dzien 31.12.201 Ir.
Zobowi^zania z tytulu kredytow i leasingow
Zaswiadczenie ZUS z dnia 26.08.2013r.

- Zaswiadczenie US z dnia 27.08.2013r.
Struktura wiekowa naleznosci 31.08.2013r.
Struktura wiekowa zobowiajzan 31.08.2013r.
Zatajcznik do Uchwaly Nr 4085/IV/12 Zarz^du Wojewodztwa Dolnosla^skiego z
dnia 21.05.2013r.

32. Wykaz zal^cznikow do niniejszych SIWZ

Zala^cznikami do niniejszej SIWZ sa_nastejpujaj2e wzory:

Lp.
1

2

Oznaczenie Zal^cznika
Zat^cznik nr 1

Zal^cznik nr 2

Nazwa Zahjcznika
Wzor Formularza Oferty wraz z zalajcznikiem Tabela ceny
ofertowej
Wzor oswiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w
post^powaniu. okreslonych art. 22 ust.l ustawy Prawo zamowieri
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3 Zala^cznik nr 3
publicznych
Wzor oswiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w
postej>owaniu. okreslonych art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych
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Zal^cznik nr 1 - Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na zadanie pn.

Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci 4.897.943,07 zl na realizacjg zadania
pn. ,,Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy
oczyszczalni sciekow w Szalejowie Cornym"

1. ZAMAWIAJ4CY:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdroj

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(ow)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imi£ i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
- zapoznalem si$ z tresci^ SIWZ dla niniejszego zamowienia,
- gwarantujq: wykonanie calosci niniejszego zamowienia zgodnie z tresciq.: SIWZ, wyjasnien do
SIWZ oraz jej zmian^,
- cena mojej (naszej) oferty za realizacj^ (calosci niniejszego zamowienia) wynosi brutto

PLN(slownie: PLN),

Powyzsza cena zostala ustalona dla:
- marzy bankowej w wys. ...% (wartosc procentowa_nalezy podac do dwoch miejsc po przecinku),
- rodzaje i wysokosc naleznych prowizji zwia^zanym z wykonaniem przedmiotu zamowienia
zostaly okreslone w zala^czniku do Formularza ofertowego i wyniosly ia^cznie za caly okres
kredytowania PLN
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- oswiadczamy, ze wykonam(y) catosc niniejszego zamowienia w terminie okreslonym w pkt. 9
SIWZ
- niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,
- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza^ umow? zobowia^zuj^(emy) si§
zawrzec w miejscu i terminie jakie zostana^ wskazane przez Zamawiaja^cego,
- skladam(y) niniejsza^ oferty [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si%
o udzielenie zamowienia]1,
- nie uczestniczeXymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zfozonej w celu udzielenie
niniejszego zamowienia,
- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowieri publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907.), [zadne z informacji zcnvartych w ofercie nie stanowiq
tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o z\valczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiqzku z niniejszym nie mogq
bye one udoste^pniane, w szczegolnosci innym uczestnikom post^powania1:

l.p.

a)
b)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfraj

od do

5. Podpis(y):
1.
p-

1)
2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ow)

Nazwisko i imi£ osoby
(osob)

upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Pieczfc(cie)
Wykonawcy(ow)

Miejscowosc
i data

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Zalajcznik do Formularza ofertowego

TABELA CENY OFERTOWEJ

1. ZAMAWIAJ^CY:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdroj

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Cena mojej (naszej) oferty za realizacj^ (catosci niniejszego zamowienia) obejmuje nastejiuja^ce
skladniki cenotworcze:

Wyszczegolnienie
Koszty odsetkowe
Do wyliczen przyjeto : stopa procentowa w wysokosci:
WIBOR 1M z dnia 23.08.201 3r. tj2,62 + p.p. = ....%
Prowizja za przygotowanie i udzielenie kredytu
Do wyliczen przyjej:o :
. . .% od kwoty udzielonego kredytu 4.897.943,07 z\a za administrowanie kredytem .. zi/rniesia^c

Do wyliczen przyj^to :
Okres trwania umowy od 15.1 1.2013 roku do 15.1 1.2023 rokutj. l O I a t
Prowizja za wczesniejsza^ sptat^ kredytu (prowizja rekompensacyjna)
Prowizja za zmiane^ terminow splaty rat kredytowych oraz terminu obowiajzywania
umowy, jezeli zmiana ta wynika z opoznien w wyplacie dotacji.
Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy (prowizja za gotowosc)
INNE (wymienic jakie i podac przyjej:^ zasade^ do wyliczenia kosztu kredytu)

RAZEM odsetki, oplaty, prowizje i inne koszty

Wartosc w zl

brak
brak

brak
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Podpis(y):

1.
p-

3)

4)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ow)

Nazwisko i imif osoby
(osob)

upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Pieczfc(cie)
Wykonawcy(ow)

Miejscowosc
i data
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Zal^cznik nr 2

Wzor oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow udzialu w
post^powaniu okreslonych art. 22 ust.l ustawy Prawo zamowien
publicznych

1. ZAMAWIAJ4CY:

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdroj

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM(Y), ZE:*

spelniam(y) warunki udziahi w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie:
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci 4.897.943,07 zl na realizacjg zadania
pn. ,,Budowa imtalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegmdowalnych przy
oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym"

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907.) w tym:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamowieniem, jezeli przepisy prawa nakladaja^obowiajzek ich posiadania;

2. posiadam(y) niezb^dna^ wiedz^ i doswiadczenie do wykonania zamowienia;
3. dysponujeXemy) odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;
4. znajdujeXemy) si§ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie niniejszego

zamowienia.

Podpis(y):

I.
p- Nazwa(y)

Wykonawcy(ow)

Nazwisko i imif osoby
(osob)

upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Pieczfc(cie)
Wykonawcy(ow)

Miejscowosc
i data
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5)

6)

Wykonawcy(ow)

* Podpisuje kazdy wykonawca sktadaja_cy ofert?
*W przypadku Wykonawcow vvspolnie ubiegaja^cych si? o zamowienie powyzszy dokument podpisuja^ wszyscy czlonkowie konsorcjum lub
Pelnomocnik w imieniu cafego konsorcjum.
** niepotrzebne skreslic
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Zal^cznik nr 3
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post^powania o
udzielenie zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

1. ZAMAWIAJ^CY:

Miejskl Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57 - 320 Polanica-Zdroj

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM(Y), ZE: *

nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
realizacje^ zadania na zadanie:
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokosci 4.897.943,07 zl na realizacjg zadania
pn. ,,Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy
oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym"
na podstawie przeslanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907.)

Podpis(y):

1.
p-

7)

8)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ow)

Nazwisko i imig osoby
(osob)

upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ow)

Pieczec(cie)
Wykonawcy(ow)

Miejscowosc
i data
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* Podpisuje kazdy wykonawca skladaj^cy oferte^
* W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si? o zamowienie powyzszy dokument sktada kazdy zpartnerow konsorcjum

w imieniu swojej firmy.
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