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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej 
Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 2 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
Rzeczpospolita Polska  

REGON: 072686984 
NIP: 652-16-07-392 
Godziny pracy: 7.00-15.00 
tel. +48 (32) 215 43 40 
fax +48 (32) 215 29 56  
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl 
www.pim.czechowice-dziedzice.pl 

 
2. Oznaczenie Wykonawcy.  

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) za 
Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., a w szczególności na podstawie art. 132 i 
następne w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3). Postępowanie prowadzone jest jako tzw. 
publiczne zamówienie sektorowe. 

Zamówienie jest objęte uprzednią kontrolą zamówień współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 169 do 
171a ustawy Pzp. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu na realizację 
przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ. 
 
Kod CPV: 

CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 

 
5. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
6. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
7. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
8. Termin wykonania zamówienia. 

Od dnia zawarcia umowy do dnia całkowitej spłaty kredytu tj. do dnia 31.12.2029 r. 
Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w zależności od przebiegu realizacji 
umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.01.01.00-00-235/10-00 zawartej  
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27.02.2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
siedzibą w Warszawie. 
 
9. Warunki udziału oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 

warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że wykonywał w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi, 
których przedmiotem zamówienia były kredyty długoterminowe o wartości 
minimum 50.000.000,00 PLN każdy; 

w przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie 
niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu 
średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym 
przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca 
winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, 
opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że utrzymywał w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie płynność płatniczą zgodnie z 
art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) osiągając współczynnik adekwatności 
kapitałowej (współczynnik wypłacalności) na poziomie nie niższym niż 8%. 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów lub/i oświadczeń a także w razie 
konieczności na podstawie przedstawionych wyjaśnień lub uzupełnień - do pierwotnie 
złożonych wraz z ofertą dokumentów lub/i oświadczeń. 

3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, łącznie oceniane będzie: 

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa. 
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10. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 
ust. 1 u.p.z.p., których sposób oceny spełniania został opisany w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz pkt 9 niniejszej IDW, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:  

1) wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości i dat wykonywania. Wykaz 
winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
IDW, 

2) oświadczenia dotyczącego płynności płatniczej sporządzonego wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

3) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i 
opisanych w pkt 9 niniejszej IDW sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
oświadczenie może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku 
oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez 
osoby reprezentujące wszystkich wykonawców). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy składają następujące dokumenty:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców oświadczenie musi być złożone przez każdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną), 

2) 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 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
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w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

7) zezwolenie na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
objętym zamówieniem publicznym - zezwolenie na utworzenie banku i 
prowadzenie przez bank działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upoważnioną przez niego osobę. W przypadku Wykonawcy, który rozpoczął 
działalność przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 
Wykonawca składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na 
prowadzenie działalności bankowej zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
665 z późn. zm.). W w/w oświadczeniu należy podać datę rozpoczęcia działalności. 

3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., 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 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu 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. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10 ust. 2 
niniejszej IDW: 

1) ppkt 2)-4) i ppkt 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) ppkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 

5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 ppkt 1) lit. b) powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 5 
stosuje się w takim przypadku odpowiednio. 

7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem.  

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Patrz pkt 15.2.8) 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Patrz pkt 15.2.1) 

11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących Go z nimi. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9-10 niniejszej IDW. 
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez 
pozostałych członków konsorcjum). 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego, są zobowiązani przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną 
równoważną formę prawną (w postaci umowy cywilno-prawnej). W tym celu przed 
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące 
postanowienia: 
1) wskazanie celu gospodarczego; 
2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia; 
3) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia); 
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4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum, przez któregokolwiek 
z jego członków do czasu wykonania zamówienia; 

5) określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem 
Zamawiającego; 

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

Niespełnienie wymagań określonych w ust. 3 potraktowane będzie jako uchylanie się od 
podpisania umowy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
 
12. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 
wysokości: 

120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r. Nr 116 poz. 730 
i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
ofertę wybrano: 
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy” 
lub zapisy równoważne; 

oraz, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 u.p.z.p, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nie leżących po jego stronie, 

a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: 
f) wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według siedziby 

Zamawiającego dla rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancji. 



Część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 

 

Udzielenie i obsługa kredytu na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno – 
ściekowej w gminie Czechowice - Dziedzice" współfinansowanego z POIiŚ 2007-2013 

10 

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, Wykonawca wnosi na własny koszt. 
Postanowienia pkt 12.2.2) stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 
12.2.1)b) i 12.2.1)e). 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,  
ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała 
Nr rachunku: 42 1020 1390 0000 6302 0019 2872 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
załączyć w formie oryginału do oryginału Oferty przed upływem terminu składania 
ofert.  

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.: 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

6. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub 
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pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 
stronie. 

 
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 
 
15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie) wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

5) Wzory dokumentów/oświadczeń dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 
Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej 
oznaczenie nazwy Wykonawcy i siedziby (adresu). 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.  

2. Forma oferty i oświadczeń/dokumentów składanych wraz z ofertą. 

1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim w 4 egzemplarzach (1 oryginał,  
3 kopie – kopie mogą być kserokopią orygianału), mieć formę pisemną i format 
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów/oświadczeń stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW i dokumentów/oświadczeń składanych następnie wraz 
z ofertą mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty/oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 
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4) Całość oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą powinna być 
złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Arkusze 
(kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość 
inną techniką. 

5) Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z 
ofertą powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez 
Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie 
muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty/oświadczenia składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w 
formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem kopii z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt 10 ust. 11 i 
dokumentów składanych na potwierdzenie, iż Wykonawca będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności pisemnego 
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, które muszą być 
złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów składanych wraz z ofertą musi być potwierdzona przez osobę (lub 
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 
prawdziwości.  

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszej IDW, 
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
IDW, 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW, 

d) Wykaz wykonywanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

e) Oświadczenie Wykonawcy o utrzymaniu płynności płatniczej sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

f) Projekt umowy uwzględniający postanowienia zawarte w załączniku nr 5 do 
niniejszej IDW, 

g) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

i) dowód wniesienia wadium, 
j) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW. 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie/faxem o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. 
Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

2. Zmiany w treści SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do 
składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 
niniejszą SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej. 

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 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 zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
Wykonawcami, z uwzględnieniem pkt 30 niniejszej IDW są: 

1. w zakresie merytorycznym: 

Pani Małgorzata Pławecka, tel. (32) 214 52 27 wew. 56, fax (32) 214 52 28,  
Pani Anna Zięba, tel. (32) 214 52 27 wew. 58, fax (32) 214 52 28, 

2. w zakresie procedury postępowania: 

Pani Łucja Drezner, tel. (32) 214 52 27 wew. 57, fax (32) 214 52 28,  
 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Czechowicach-Dziedzicach,  
ul. Szarych Szeregów 2 w sekretariacie na 1 piętrze w nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia  25.06.2012 do godz.  12.00 

 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

Ul. Szarych Szeregów 2 
43-502  Czechowice - Dziedzice 

Polska 
 

Oferta w postępowaniu na:  
„Udzielenie i obsługa kredytu na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki 
wodno – ściekowej w gminie Czechowice - Dziedzice” współfinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” 
Nie otwierać przed dniem: [data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt 20 IDW] 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr.....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 
20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach,  
ul. Szarych Szeregów 2 w sali konferencyjnej na parterze. 
 

w dniu  25.06.2012 o godz.  13:00 

 
21. Tryb otwarcia ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 
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3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 
obecnym: 
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
3) informacje dotyczące ceny. 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej. 

 
22. Zwrot oferty bez otwierania 

Zgodnie z art. 84 u.p.z.p. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
23. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie nie powoduje utraty 
wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
24. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, którą należy podać w PLN. 
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (opłatami, prowizjami) 
niż odsetki od kredytu. 

2. Dla celów wyliczenia całkowitego kosztu kredytu należy przyjąć następujące 
założenia: 

1) Zamawiający zaciągnie i spłaci kredyt zgodnie z następującym harmonogramem, 
który służy wyłącznie zapewnieniu porównywalności ofert (kwoty i terminy transz 
kredytu nie są dla Zamawiającego wiążące): 
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Saldo 
początkowe 

Kwota wypłaty 
transzy 

Data wypłaty 
Kwota spłaty 

raty 
Data spłaty   Saldo końcowe 

1  2  3  4  5  6 

0,00   6 405 938,77   2013‐01‐01 0,00     6 405 938,77 

6 405 938,77   8 541 079,65   2013‐04‐01 0,00     14 947 018,42 

14 947 018,42   7 907 313,09   2013‐07‐01 0,00     22 854 331,51 

22 854 331,51   9 729 668,83   2013‐10‐01 0,00     32 584 000,34 

32 584 000,34   10 638 890,42   2014‐01‐01 0,00     43 222 890,76 

43 222 890,76   10 638 890,26   2014‐04‐01 0,00     53 861 781,02 

53 861 781,02   6 459 240,42   2014‐07‐01 0,00     60 321 021,44 

60 321 021,44   1 045 758,56   2014‐10‐01 0,00     61 366 780,00 

61 366 780,00   0,00     617 537,50  2015‐03‐31  60 749 242,50 

60 749 242,50   0,00     617 537,50  2015‐06‐30  60 131 705,00 

60 131 705,00   0,00     617 537,50  2015‐09‐30  59 514 167,50 

59 514 167,50   0,00     617 537,50  2015‐12‐31  58 896 630,00 

58 896 630,00   0,00     655 834,25  2016‐03‐31  58 240 795,75 

58 240 795,75   0,00     655 834,25  2016‐06‐30  57 584 961,50 

57 584 961,50   0,00     655 834,25  2016‐09‐30  56 929 127,25 

56 929 127,25   0,00     655 834,25  2016‐12‐31  56 273 293,00 

56 273 293,00   0,00     702 014,50  2017‐03‐31  55 571 278,50 

55 571 278,50   0,00     702 014,50  2017‐06‐30  54 869 264,00 

54 869 264,00   0,00     702 014,50  2017‐09‐30  54 167 249,50 

54 167 249,50   0,00     702 014,50  2017‐12‐31  53 465 235,00 

53 465 235,00   0,00     1 113 859,00  2018‐03‐31  52 351 376,00 

52 351 376,00   0,00     1 113 859,00  2018‐06‐30  51 237 517,00 

51 237 517,00   0,00     1 113 859,00  2018‐09‐30  50 123 658,00 

50 123 658,00   0,00     1 113 859,00  2018‐12‐31  49 009 799,00 

49 009 799,00   0,00     1 113 859,00  2019‐03‐31  47 895 940,00 

47 895 940,00   0,00     1 113 859,00  2019‐06‐30  46 782 081,00 

46 782 081,00   0,00     1 113 859,00  2019‐09‐30  45 668 222,00 

45 668 222,00   0,00     1 113 859,00  2019‐12‐31  44 554 363,00 

44 554 363,00   0,00     1 113 859,00  2020‐03‐31  43 440 504,00 

43 440 504,00   0,00     1 113 859,00  2020‐06‐30  42 326 645,00 

42 326 645,00   0,00     1 113 859,00  2020‐09‐30  41 212 786,00 

41 212 786,00   0,00     1 113 859,00  2020‐12‐31  40 098 927,00 

40 098 927,00   0,00     1 113 859,00  2021‐03‐31  38 985 068,00 

38 985 068,00   0,00     1 113 859,00  2021‐06‐30  37 871 209,00 

37 871 209,00   0,00     1 113 859,00  2021‐09‐30  36 757 350,00 

36 757 350,00   0,00     1 113 859,00  2021‐12‐31  35 643 491,00 

35 643 491,00   0,00     1 113 859,00  2022‐03‐31  34 529 632,00 
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34 529 632,00   0,00     1 113 859,00  2022‐06‐30  33 415 773,00 

33 415 773,00   0,00     1 113 859,00  2022‐09‐30  32 301 914,00 

32 301 914,00   0,00     1 113 859,00  2022‐12‐31  31 188 055,00 

31 188 055,00   0,00     1 113 859,00  2023‐03‐31  30 074 196,00 

30 074 196,00   0,00     1 113 859,00  2023‐06‐30  28 960 337,00 

28 960 337,00   0,00     1 113 859,00  2023‐09‐30  27 846 478,00 

27 846 478,00   0,00     1 113 859,00  2023‐12‐31  26 732 619,00 

26 732 619,00   0,00     1 113 859,00  2024‐03‐31  25 618 760,00 

25 618 760,00   0,00     1 113 859,00  2024‐06‐30  24 504 901,00 

24 504 901,00   0,00     1 113 859,00  2024‐09‐30  23 391 042,00 

23 391 042,00   0,00     1 113 859,00  2024‐12‐31  22 277 183,00 

22 277 183,00   0,00     1 113 859,00  2025‐03‐31  21 163 324,00 

21 163 324,00   0,00     1 113 859,00  2025‐06‐30  20 049 465,00 

20 049 465,00   0,00     1 113 859,00  2025‐09‐30  18 935 606,00 

18 935 606,00   0,00     1 113 859,00  2025‐12‐31  17 821 747,00 

17 821 747,00   0,00     1 113 859,00  2026‐03‐31  16 707 888,00 

16 707 888,00   0,00     1 113 859,00  2026‐06‐30  15 594 029,00 

15 594 029,00   0,00     1 113 859,00  2026‐09‐30  14 480 170,00 

14 480 170,00   0,00     1 113 859,00  2026‐12‐31  13 366 311,00 

13 366 311,00   0,00     1 113 859,00  2027‐03‐31  12 252 452,00 

12 252 452,00   0,00     1 113 859,00  2027‐06‐30  11 138 593,00 

11 138 593,00   0,00     1 113 859,00  2027‐09‐30  10 024 734,00 

10 024 734,00   0,00     1 113 859,00  2027‐12‐31  8 910 875,00 

8 910 875,00   0,00     1 113 859,00  2028‐03‐31  7 797 016,00 

7 797 016,00   0,00     1 113 859,00  2028‐06‐30  6 683 157,00 

6 683 157,00   0,00     1 113 859,00  2028‐09‐30  5 569 298,00 

5 569 298,00   0,00     1 113 859,00  2028‐12‐31  4 455 439,00 

4 455 439,00   0,00     1 113 859,00  2029‐03‐31  3 341 580,00 

3 341 580,00   0,00     1 113 859,00  2029‐06‐30  2 227 721,00 

2 227 721,00   0,00     1 113 859,00  2029‐09‐30  1 113 862,00 

1 113 862,00   0,00     1 113 862,00  2029‐12‐31  0,00 

SUMA  61 366 780,00     61 366 780,00      

 
 

2) Sumę odsetek za okres kredytowania należy obliczyć w oparciu o stopę 
oprocentowania kredytu rozumianą jako sumę dwóch składników: stopy bazowej 
oraz marży. 
a) należy przyjąć stopę bazową - WIBOR 1M z dnia 23.04.2012 r. wynoszącą 

4,71 %. Stawka WIBOR 1M w tej wysokości służy wyłącznie zapewnieniu 
porównywalności ofert, 

b) należy podać marżę tj. oznaczyć ilość punków procentowych (wartość dodatnia 
lub ujemna), o które zostanie powiększona lub pomniejszona stawka bazowa. 
Marża będzie stała przez cały okres kredytowania (podana z dwoma miejscami 
po przecinku). 

3) Spłata rat odsetkowych będzie następowała co kwartał. Dla obliczenia ceny oferty 
należy przyjąć I spłatę do dnia 31.03.2013r. 
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Rata odsetkowa będzie każdorazowo płatna ostatniego dnia kwartału, przy czym 
przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy za ostatni dzień uważa się  następny dzień po dniu lub dniach wolnych 
od pracy a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma ich 365. 

3. Całkowity koszt kredytu stanowiący sumę odsetek należy podać kwotowo. Obliczona 
w ten sposób cena oferty służyć będzie porównaniu cen ofert proponowanych przez 
Wykonawców i wyborowi najkorzystniejszej oferty. 

 
25. Kryteria oceny ofert. 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 
Maksymalna liczba punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena (C) 100% 100 punktów 

 
Zasady oceny kryterium „Cena” (C) 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = Cmin/Ci x Max (C) 
gdzie: 

Pi (C) liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena” 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty „i” 

Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” 

 
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 

który (rzy) przedstawią najniższą cenę za realizację zamówienia. 

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.  

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
26. Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą z treścią 
SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy treści złożonej oferty i 
dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą. Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi 
wymagań Zamawiającego lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym minął termin składania ofert.  

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert i dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 
wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.  

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych 
skutków przewidzianych prawem. 

4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

u.p.z.p., 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę a Wykonawca nie złożył odpowiednich wyjaśnień lub 

wyjaśnienia te potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.  

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

 
28. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia.  

1. Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy niezwłocznie po 
zaakceptowaniu projektu umowy. 



Część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 

 

Udzielenie i obsługa kredytu na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno – 
ściekowej w gminie Czechowice - Dziedzice" współfinansowanego z POIiŚ 2007-2013 

20 

2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie 

stanowią inaczej; 
3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
4) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są 
zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.3 IDW. 

3. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania takiej zmiany w przypadku: 

1) zmiany Umowy o dofinansowanie z dnia 27.02.2012 roku nr POIS.01.01.00-00-
235/10-00, 

2) zawarcia przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowy o dopłaty do oprocentowania 
kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

3) zmiany umowy o dopłaty, o której mowa w ppkt 2), 

4) zmiany kwot i terminów transz kredytu. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  

 
29. Środki ochrony prawnej  

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przepisów wykonawczych jak też postanowień 
niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
u.p.z.p. - odwołanie oraz skarga. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w 
art. 182 u.p.z.p. 

 
30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
powyższych dokumentów faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
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31. Podwykonawstwo. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty. 

2. Partner składający ofertę wspólną nie jest Podwykonawcą. 
 
32. Wykaz załączników do niniejszej IDW.  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
 

L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 1a wyliczenie odsetek za okres kredytowania 

3. Załącznik nr 2 
wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 2a 
wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 3 wzór Wykazu wykonywanych usług 

6. Załącznik nr 4 wzór Oświadczenia o utrzymaniu płynności finansowej 

7. Załącznik nr 5 wykaz istotnych postanowień umowy 
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Załącznik nr 1 – wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Na: „Udzielenie i obsługa kredytu na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki 

wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  16/FS/2012 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 2 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
 
 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       
 

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

   

   

 
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na 
który Zamawiający winien zwrócić wadium 
(w przypadku złożenia wadium w pieniądzu)  

 

 
 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych 
uwag i zastrzeżeń, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi  
…………....................... PLN (słownie: .................................................), 
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4) niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni, (bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert), 

5) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia], 1 

6) nie uczestniczę (ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 
celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

7) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam (y), że 
żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)    

b)    

 
8) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]3:  

 

Lp. Nazwa części zamówienia  

a)  

b)  

 
 
5. Podpis(y): 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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Załącznik nr 1a – wyliczenie odsetek za okres kredytowania.  
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  16/FS/2012 

Saldo 
początkowe 

Kwota wypłaty 
transzy 

Data wypłaty 
Kwota spłaty 

raty 
Data spłaty   Saldo końcowe  Odsetki 

1  2  3  4  5  6  7 

0,00   6 405 938,77   2013‐01‐01 0,00    6 405 938,77   

6 405 938,77   8 541 079,65   2013‐04‐01 0,00  2013‐03‐31  14 947 018,42 

14 947 018,42   7 907 313,09   2013‐07‐01 0,00  2013‐06‐30  22 854 331,51 

22 854 331,51   9 729 668,83   2013‐10‐01 0,00  2013‐09‐30  32 584 000,34 

32 584 000,34   10 638 890,42   2014‐01‐01 0,00  2013‐12‐31  43 222 890,76 

43 222 890,76   10 638 890,26   2014‐04‐01 0,00  2014‐03‐31  53 861 781,02 

53 861 781,02   6 459 240,42   2014‐07‐01 0,00  2014‐06‐30  60 321 021,44 

60 321 021,44   1 045 758,56   2014‐10‐01 0,00  2014‐09‐30  61 366 780,00 

61 366 780,00   0,00     0,00  2014‐12‐31  61 366 780,00 

61 366 780,00   0,00     617 537,50  2015‐03‐31  60 749 242,50 

60 749 242,50   0,00     617 537,50  2015‐06‐30  60 131 705,00 

60 131 705,00   0,00     617 537,50  2015‐09‐30  59 514 167,50 

59 514 167,50   0,00     617 537,50  2015‐12‐31  58 896 630,00 

58 896 630,00   0,00     655 834,25  2016‐03‐31  58 240 795,75 

58 240 795,75   0,00     655 834,25  2016‐06‐30  57 584 961,50 

57 584 961,50   0,00     655 834,25  2016‐09‐30  56 929 127,25 

56 929 127,25   0,00     655 834,25  2016‐12‐31  56 273 293,00 

56 273 293,00   0,00     702 014,50  2017‐03‐31  55 571 278,50 

55 571 278,50   0,00     702 014,50  2017‐06‐30  54 869 264,00 

54 869 264,00   0,00     702 014,50  2017‐09‐30  54 167 249,50 

54 167 249,50   0,00     702 014,50  2017‐12‐31  53 465 235,00 

53 465 235,00   0,00     1 113 859,00  2018‐03‐31  52 351 376,00 

52 351 376,00   0,00     1 113 859,00  2018‐06‐30  51 237 517,00 

51 237 517,00   0,00     1 113 859,00  2018‐09‐30  50 123 658,00 

50 123 658,00   0,00     1 113 859,00  2018‐12‐31  49 009 799,00 

49 009 799,00   0,00     1 113 859,00  2019‐03‐31  47 895 940,00 

47 895 940,00   0,00     1 113 859,00  2019‐06‐30  46 782 081,00 

46 782 081,00   0,00     1 113 859,00  2019‐09‐30  45 668 222,00 

45 668 222,00   0,00     1 113 859,00  2019‐12‐31  44 554 363,00 

44 554 363,00   0,00     1 113 859,00  2020‐03‐31  43 440 504,00 

43 440 504,00   0,00     1 113 859,00  2020‐06‐30  42 326 645,00 

42 326 645,00   0,00     1 113 859,00  2020‐09‐30  41 212 786,00 

41 212 786,00   0,00     1 113 859,00  2020‐12‐31  40 098 927,00 

40 098 927,00   0,00     1 113 859,00  2021‐03‐31  38 985 068,00 

38 985 068,00   0,00     1 113 859,00  2021‐06‐30  37 871 209,00 

37 871 209,00   0,00     1 113 859,00  2021‐09‐30  36 757 350,00 



Część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 

 

Udzielenie i obsługa kredytu na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wodno – 
ściekowej w gminie Czechowice - Dziedzice" współfinansowanego z POIiŚ 2007-2013 

25 

Marża banku  %    

Stawka bazowa ‐ WIBOR 1M na dzień  2012‐04‐23  4,71% 

 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

36 757 350,00   0,00     1 113 859,00  2021‐12‐31  35 643 491,00 

35 643 491,00   0,00     1 113 859,00  2022‐03‐31  34 529 632,00 

34 529 632,00   0,00     1 113 859,00  2022‐06‐30  33 415 773,00 

33 415 773,00   0,00     1 113 859,00  2022‐09‐30  32 301 914,00 

32 301 914,00   0,00     1 113 859,00  2022‐12‐31  31 188 055,00 

31 188 055,00   0,00     1 113 859,00  2023‐03‐31  30 074 196,00 

30 074 196,00   0,00     1 113 859,00  2023‐06‐30  28 960 337,00 

28 960 337,00   0,00     1 113 859,00  2023‐09‐30  27 846 478,00 

27 846 478,00   0,00     1 113 859,00  2023‐12‐31  26 732 619,00 

26 732 619,00   0,00     1 113 859,00  2024‐03‐31  25 618 760,00 

25 618 760,00   0,00     1 113 859,00  2024‐06‐30  24 504 901,00 

24 504 901,00   0,00     1 113 859,00  2024‐09‐30  23 391 042,00 

23 391 042,00   0,00     1 113 859,00  2024‐12‐31  22 277 183,00 

22 277 183,00   0,00     1 113 859,00  2025‐03‐31  21 163 324,00 

21 163 324,00   0,00     1 113 859,00  2025‐06‐30  20 049 465,00 

20 049 465,00   0,00     1 113 859,00  2025‐09‐30  18 935 606,00 

18 935 606,00   0,00     1 113 859,00  2025‐12‐31  17 821 747,00 

17 821 747,00   0,00     1 113 859,00  2026‐03‐31  16 707 888,00 

16 707 888,00   0,00     1 113 859,00  2026‐06‐30  15 594 029,00 

15 594 029,00   0,00     1 113 859,00  2026‐09‐30  14 480 170,00 

14 480 170,00   0,00     1 113 859,00  2026‐12‐31  13 366 311,00 

13 366 311,00   0,00     1 113 859,00  2027‐03‐31  12 252 452,00 

12 252 452,00   0,00     1 113 859,00  2027‐06‐30  11 138 593,00 

11 138 593,00   0,00     1 113 859,00  2027‐09‐30  10 024 734,00 

10 024 734,00   0,00     1 113 859,00  2027‐12‐31  8 910 875,00 

8 910 875,00   0,00     1 113 859,00  2028‐03‐31  7 797 016,00 

7 797 016,00   0,00     1 113 859,00  2028‐06‐30  6 683 157,00 

6 683 157,00   0,00     1 113 859,00  2028‐09‐30  5 569 298,00 

5 569 298,00   0,00     1 113 859,00  2028‐12‐31  4 455 439,00 

4 455 439,00   0,00     1 113 859,00  2029‐03‐31  3 341 580,00 

3 341 580,00   0,00     1 113 859,00  2029‐06‐30  2 227 721,00 

2 227 721,00   0,00     1 113 859,00  2029‐09‐30  1 113 862,00 

1 113 862,00   0,00     1 113 862,00  2029‐12‐31  0,00 

SUMA  61 366 780,00     61 366 780,00      
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Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  16/FS/2012 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 2 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 

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

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 
spełniam(y) warunki udziału dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 2a – wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania. 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  16/FS/2012 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 2 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 

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

   

   

 
 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 3 – wzór Wykazu wykonywanych usług. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  16/FS/2012 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 2 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
 
 
WYKONAWCA: 
 

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

   

   

 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Wykonuję (wykonujemy) następujące usługi: 
 

L.p. Nazwa  Wartość Okres realizacji 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 4 – wzór Oświadczenia o utrzymaniu płynności płatniczej. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  16/FS/2012 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 2 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 

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

   

   

 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Wykonawca utrzymuje płynność płatniczą zgodnie z art. 8 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 
osiągając współczynnik adekwatności kapitałowej (współczynnik wypłacalności) w latach 
2009, 2010, 2011 tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert na poziomie nie niższym niż 8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 5 – Wykaz istotnych postanowień umowy. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  16/FS/2012 

 
 
Kredytobiorca 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
ul. Szarych Szeregów 2 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
REGON: 072686984, NIP: 652-16-07-392 
 
Przedsięwzięcie 
Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”  
nr POIS.01.01.00-00-235/10 objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w 
ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013. 
 
Zasady realizacji Projektu reguluje Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.02.2012 
roku nr POIS.01.01.00-00-235/10-00 zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. 
 
Instrument 
1. Kredyt bankowy w wysokości 61 366 780,00 zł. 
 
Kredytobiorca zawrze z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego 
na realizację przedsięwzięcia.  
 
2. Kredyt bankowy objęty dopłatami wykorzystany zostanie na finansowanie kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie 
realizacji projektu i planie finansowania projektu. 

 
3. Wykorzystanie środków kredytu objętego dopłatami odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez kredytobiorcę w banku faktur lub innych równoważnych 
dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia. 

 
4. Bank zobowiązuje się do przekazywania NFOŚiGW informacji o zmianach warunków, 

wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy kredytu w ciągu 14 dni od zdarzenia. 
 
5. Bank zobowiązuje się do informowania NFOŚiGW o wysokości i terminowości spłat rat 

kapitału kredytu i odsetek, saldzie kredytu oraz wysokości oprocentowania kredytu 
w okresie tożsamym ze składanym zestawieniem dopłat. 

 
6. Bank zobowiązuje się do udostępnienia umowy kredytu dla NFOŚiGW. 
 
7. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu liczona jest od daty wypłaty ostatniej 

transzy kredytu i nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. 
W przypadku kredytu udzielonego przez organizację międzynarodową lub 
międzynarodową instytucję finansową, karencja w spłacie rat kapitałowych może być 
ustalona indywidualnie, zgodnie z warunkami kredytu. 
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8. Środki z kredytu objętego dopłatami nie mogą być przeznaczone na refinansowanie 
pożyczek udzielonych przez NFOŚiGW. 

 
9. Wartość kredytu objętego dopłatami: 61 366 779,22 zł. 
 
10. Kredyt z dopłatami do oprocentowania zostanie uruchomiony po zawarciu umowy 

dopłatowej.  
 
11. Spłata kredytu nastąpi do 31.12.2029 roku. 
 
Zabezpieczenie 
poręczenie do wysokości 61 366 780,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta 
sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych ) Gminy Czechowice-
Dziedzice na podstawie podjętej uchwały nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach z dnia 28.02.2012r. 
 
Oprocentowanie:  zmienne 
 
Stawka referencyjna: WIBOR 1 M 
 
Okresy odsetkowe: kwartalne 
 
Spłata kapitału:  kwartalnie 
 
Baza odsetkowa:  rzeczywista liczba dni/365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 


