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Znaksprawy: IG.271.30.2019

Nazwa zadania: .Udzielen« kredytu dhjgotetminowego"

I. NazwaiadresZamawiajgcego.

Gmina Ostr6w Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrbw Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwienia.

Post?powanie prowadzone jest w ttybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej ponliej

kwot okreilonych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowiert publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustaw^ Pzp".

HI. Opis przedmiotu zamdwienla.

1. Kod CPV: 66.11.30.00-5 - usiugi udzielania kredytu.

2. Przedmiotem zambwienia jest wybor banku udzielajqcego i obstuguj^cego diugoterminowy kredyt

bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie pianowanego deficytu budzetu Gminy Ostrow

Mazowiecka w 2019 roku oraz splat^ wczesniej zaciqgni^tych kredytow i pozyczek.

3. Ogdiem kwota kredytu wynost 3.600.000,00 zl slownie: trzy miliony szeidset tysi^cy ziotych.
4. Planuje si^ uruchomienie kredytu od 16 grudnia 2019 r.

5. Czas uruchomienia kredytu nie moze bye diuzszy niz 3 dni robocze, liczqc od dnia nast^pnego po

dniu przekazania wniosku o uruchomienie kredytu przez Zamawiaj^cego.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwoK zmiany wysokosci i terminu uruchomienia kredytu.

7. W przypadku zaci^gni^cia kredytu w wysokoxi nizszej od planowanej nie b^dzte to skutkowad

rozwi^zaniem umowy kredytowej oraz nie b^dzie powodowac zadnych innych roszczeh

wykonawcy w stosunku do Zamawiajqcego. Nizsza wysokosc kredytu nie b^zie miafa wplywu na

okres kredytowania oraz zasady splaty rat kredytu, ktbre pozostanq bez zmian.

8. Okres kredytowania do 31.12.2025 r.

9. Okres karencji w splacie kapitalu do 30.03.2020 r.

lO.SjjIata kredytu nastqpi kwartalnie w 24 ratach kapitalowych:

1) 2020 rok - 4 raty po 50.000,00 it = 200.000,00 zl;

2) lata 2021 - 2025 - 4 raty po 170.000,00 zf = 3.400.000,00 zf.

11.W przypadku gdy termin splaty raty kredytu przypadnie w dzieh woirty od pracy, to rata ta moze

byd sptacona w ostatni dzien roboczy kohczqcy miesi^c.

12.Zamawiaj^cy zastrzega sobie moziiwosc przedterminowej splaty kredytu lub odsetek bez

dodatkowych opiat i prowizji. O zamiarze dokonania takiej splaty Zamawiajqcy pisemnie

poinformuje wykonawcy na conajmniej 5 dni roboczych przed dcAonaniem splaty podaj^c

wysoko^ i termin przedterminowej splaty kredytu. W przypadku wczesniejszej splaty kredytu
odsetki liczone b^dq za okres jego ̂ ktycznego wykorzystania.

13.0dsetki od kredytu naliczane b^dq miesi^cznie od faktycznie wykorzystanego kredytu wedlug

zmiennej stawki WIEIOR IM +/- stala marza wykonawcy. Oprocentowanie kredytu b^dzie ustalone

w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu i bqdzie ulegalo zmianie co miesiqc.

14.Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

15.Do obliczeh kwoty odsetek przyjmuje si^ rzeczywistq iiczb^ wykorzystania kredytu w stosunku

365/366 dni roku.

16.Sptata rat odsetkowych za dany miesiqc nast^powad b^dzie do kohca kazdego miesi^ca na

podstawie zawiadomienia przestanego przez bank w formie pisemnej, tj. listem poleconym, lub za

po^rednictwem faksu lub pocztq e-mail na adres: gminaostrowmaz@home.pl
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Znaksprawy: IC.271.30.2019

Nazwa zadania: .Udzielente kredytu (Hugoterminowego'

17.Pierwsza rata odsetek za okres od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2019 r. b§dzie sptacona

15.01.2020 r.

IS.Okres karencji w sptade odsetek do 14.01.2020 r.

19.Zamawiajqcv dopuszcza mozliwo^ oprocentowania od zadtuzenia przeterminowanego

w wysokosci odsetek ustawowych.

ZO.Zabezpieczenie kredytu - weksel in bianco zdeklaracjq wekslow^ opatrzone kontrasygnat^

Skarbnika Gminy.

ll.Rozliczenia dotyczqce kredytu b§dq prowadzone w PLN.

22.Zamawiajqcy nie wyraza zgody za ztozenie notariainego oswiadczenia opoddaniu si^ egzekucji

w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postQpowania cywilnego 1 na pontesienie kosztdw
sporzqdzenia takiego owiadczenia.

ZB.Dodatkowe informacje:

1) Zamawiaj^cy nie zaiega zoptatami ispfatami rat wobec zadnych bankdw iinstytucji

finansowych;

2) sptaty rat pozyczek 1 kredytdw wraz z odsetkami dokonywane byty w obowiqzuj^cych

terminach;

3} Zamawiaj^cy nie posiada zaiegfoKl wobec US z tytutu podatku oraz wot>ec ZUS z tytutu sktadek

na ubezpieczenia spoteczne;

4) Zamawiajqcy nie posiada zobowiqzari wynikaj^cych z um6w o partnerstwie publiczno-

prawnym;

5) Zamawiaj^cy nie przejmowat z mocy prawa zadtuzenia po podmiocie, dia ktorego byt

podmiotem zatozycielskim, nigdy nie wst^powat na miejsce dtuznika, ktdry zostaje zdtugu

zwolniony;

6) Zamawiajqcy nie korzysta z leasingu i factoringu;

7} Zamawiaj^cy nie korzystat i nie korzysta z wykupu wierzytelnosci.

24.Wszeikie dokumenty i informacje niezb^dne do ustalenia zdoino^i kredytowej Zamawlajqcego

udostQpnione s^ na stronie intemetowej tittp://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/

ZS.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ZamawiaJ^cy informuje, ze nie wyst^pujq czynnoki przy

realizacji niniejszego zamdwienia, ktorycli wykonanie polega na wykonywantu pracy wsposdb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

IV. Termin wykonania zamdwienia.

Uructtomienie kredytu od 16 grudnia 2019 r., z zastrzezeniem rozdziatu ill ust. 6.

V. Warunki udziatu w post^powaniu.

0 udzieienie zamdwienia mogq ubiegac si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegajq wykluczeniu z udziatu

w post^powaniu i posiadajq uprawnienia do prowadzenia dziatalnoki. Na potwierdzenie spetniania

niniejszego warunku wykonawca ztozy stosowne oswiadczenia oraz dokumenty, o ktdrych mowa

w pkt VII SiWZ.

Vi. Podstawy wyfcluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj^cy nie przewiduje fakultatywnyctt podstaw wykiuczenia.

Vii. W^z o^iadczed tub dokumentdw, potvtnerdzajqcych spetnianie warunkdw udziatu

w postQpowaniu oraz brak podstaw do wykiuczenia.

1. Do oferty wykonawca musi zatqczyc owiadczenie o braku podstaw do wykiuczenia na podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-22, a w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej

informacji z otwarcia ofert, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 nalezy przekazac oswiadczenie

o przynaleznoici lub braku przynalezno^i do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24
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Znak sprawy; 16.271.30.2019

Nazwa zadania: .Udzielenie kredytu diugotennmowego'

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - formularze oswiadczen stanowiq zatqcznik do SIWZ. Wraz ze ztozeniem

oiwiadczenia, wykonawca moze przedstawii dowody, ze powiqzania z innym wykonawc^ nie

prowadzq do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia. W przypadku

wykonawcdw wyst^puj^cych wspdinie oswiadczenle musi ziozyd kazdy z wykonawcdw oddzielnle.

2. Wceiu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w post^powaniu wykonawca musi zaiqczyd

oiwiadczenie o spetnianiu warunku udziatu w post^powanlu (formularz o^wiadczenia stanowi

zaiqcznik do SIWZ) oraz zezwotenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpocz^cie dziatalnoki

bankowej, oktdrej mowa wart.36 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.

z2018r. poz. 2187 zpdzn. zm.) iub inny dokument, zktdrego wynika takie zezwolenie (kopia

poiwiadczona przez wykonawca za zgodnoid z oryginatem).

\nil. Informacje o sposobie porozumlewania si^ Zamawlaj^go z wykonawcami.

1. Osobq wyznaczonq do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komuntkacja mi^dzy Zamawiajqcym a wykonawca odbywa si^ w j^zyku polskim, za pomocq jednej

Iub kilku nizej wymienionych form, przy u^ciu znaku sprawy IG.271.30.2019:

1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) poczt^ elektroniczn^ na adres: joanna.leonik@gminao5trowmaz.home.pl;

3) pocztq tradycyjng na adres: Urz^d Gminy wOstrowi Mazowiecidej, ul. gen. Wtadystawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynny w dni robocze w godzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze za poirednictwem operatora pocztow^o, poslanca Iub osobiicie majq

byd ztozone nast^pujqce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznoici w formie pisemnej, w or^inale;

2) o^iadczenie o przynaleznoki Iub nie do grupy kaprtafowej, w oryginale;

3) oiwiadczenia dia wykazania braku podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej

z postanowieniami § 14 rozporz^dzenia w sprawie dokumentdw oraz zgodnle z wezwaniem

Zamawiaj^cego;

4) pelnomocnictwa w oryginale Iub kopii poiwiadczonej za zgodnosd z oryginatem notarialnle Iub

przez osoby udzielaj^ce pelnomocnictwa.

4. Wykonawca moze zwrdcid si^ do Zamawiajqcego o wyjasnienie treki SIWZ. Zamawiajqcy udziell

wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplynie do Zamawiajqcego nie pdzniej niz

do kodca dnia, w ktdrym upiywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

iX. Wymagania dotyczqce wadium.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termln zwiqzania ofertq.

Wykonawca jest zwi^zany ofert^ przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwi^zania ofertq

rozpoczyna si^ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem oraz ziozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferty nale^ sporz^dzic w j^zyku polskim, a jej tresc musi odpowiadac tresci SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposdb trwaly i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowamion^

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz izaci^gania zobowi^zad wwysokoSci

odpowiadaj^cej cenie oferty.
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Znaksprawy: IG.271.30.2019

Nazwa zadania: .Udzielenie kredytu dlugoterminow^o'

4. Oferte nalezv ztozvc wzamknietei kooercie. na ktorei umieszczona bedzie narwa iadres

ZamawiaiaceRO. nazwa iadres wvkonawcv oraz dooisek: «Oferta na „Udzielefiie kredytu

cHuRoterminoweeo". Nie otwierac przed 14 tistopada 2019 r.. Rodz.: 10:4S.»

5. Zaieca si^, aby:

1) cata oferta wraz z zat^cznikami byla wtrwaly sposob ze sob^ potqczona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistn^ dekompletacj^;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rdwniez przy u^ciu korektora) byty parafowane wtasnor^cznie przez

osob^ podpisuj4C4 ofert^;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byty pfzez wykonawc? ztozone
w oddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa' lub spi^te

(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdw oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, kt6re informacje stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa oznaczad bedzie, ze wszelkie

oswiadczenia i za^iadczenia skiadane wtrakcie niniejszego post^powania sq jawne bez

zastrzezen. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowi^ tajemnicy przedsi?biorstwa

w rozumieniu ustawy o zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji b^zie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowad bedzie zgodnie z uchwat^ SN z 20 pazdziernika 2005 r. (s^n. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiajqcy informuje, ze wprzypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie wtrybie
art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez niego wyjainienia i/lub dowody stanowic b^dq tajemnicy

przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy bedzie

przysfugiwaio prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiajqcy uzna za skuteczne wyfqcznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowiq tajemnir^ przedsi^biorstwa.

7. Oferta, przed uptywem terminu do jej zfozenia, moze zostac:

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b^di uzupetniona pod warunkiem, ze Zamawiajqcy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed termirtem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposdb jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zfozone wedfug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisad stowo ̂ ZMIANA". Koperty oznaaone „ZMIANA"
zostan^ otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzil zmiany i po

stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostan^ dotqczone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed uptywem terminu do skfadania ofert otrzyma

pisemny wniosek owycolanie ztozonej oferty. Wniosek musi bye podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oiwiadczeh woii w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez innq osob^ nalezy dot^czyc stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynno^i. Wzor formularza wniosku o wycofanie oferty

stanowi zatqcznik do SIWZ. Oferty wycofan^ Zamawiajqcy zwrdci wykonawcy niezwfocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN wartoici wskazanej wdokumentach ziozonych na potwierdzenie

spefniania warunkow udziafu w post^powaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,

Zamawiaj^cy przyjmie iredni kuis publikowany przez Narodowy Bard( Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

9. Oferta, ktdrej tre^ nie bedzie odpowiadad tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoSci iwqtpliwokl
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Znak sprswy. K3.271.30.2019

Nazwa tadania: .Udzi^enie kredytu dtugoterminfmego'

dotyczqce treici zapisow wSIWZ nalezy zatem wyja^nic z Zamawiajqcym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt Vltl niniejszej SIWZ.

Xii. Miejsce oraz teimin sMadania i otwarda ofert

1. Oferty halezy sktedac w siedzibie Zamawiajqcego: sekretariat Urz?du Gminy (pokdj nr 15,1 pi^tro)

do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie 14 listopada 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechcq byd

obecni podczas otwarda ofert, proszeni sq o obecnosd w siedzibie Zamawiaj^cego, na gdrnym

korytarzu przed sekretariatem nr 15, I pi§tro, na co najmniej 5 minut przed godzinq otwarcia,

gdzie zostan^ poinformowani, w ktdrym pokoju odb^dzie si^ otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwtocznie zwroci ofert?, ktdra zostanie zfozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obliaenia ̂ ceny) kosztu.

1. Kosztem kredytu jest suma odsetek i prowizji.

2. Do wyliczenia odsetek nalezy przyjqc sredni miesi?czny WIBOR IM +/- marz? banku okreslon?
procentowo w catym okresie kalkulacyjnym.

3. DIa potrzeb kaikulacji kosztu nale^ przyjqd rzeczywist? liczb? dni, a zatem rok obrachunkowy liczy

365 lub 366 dni. Naie^ przyjqd uruchomienie kredytu w jednej transzy, tj. 16 grudnia 2019 r.

4. Koszt kredytu powinien bye wyrazony wsetnych cz?sciach ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokrqglania „wg6r?" cyfry „5" iwi?kszych, wyst?pujqcej na

trzecim miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38. Nalezy podac w zapisie sfownym i liczbowym.

5. Wszelkie rozliczenia mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawc? prowadzone b^d? w polskich zfotych.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert

1. Zamawiajqcy wyblerze najkorzystniejsz? ofert? spoSrdd nieodrzuconych ofert na podstawie

kryterium kosztu o wadze 100% (maksymalnie 100 punktdw). Najwyzsz? liczb?, tj. 100 punktdw

otrzyma oferta, w ktdrej zaproponowano najnizszy koszt. Pozostafe oferty otrzymaj? punkty
obliczone na podstawie wzoru:

K = (najnizsza koszt brutto spo^rod badanych ofert: koszt brutto oferty badanej) x 100% x 100 pkt

2. Punktacja przyznawana ofertom b?dzie liczona z dokladno^ci? do dw6ch miejsc po przecinku.

3. Jezeli dwie lub wi?cej ofert przedstawi tak? sam koszt, w6wczas Zamawiaj?cy wezwie do ziozenia

w terminie przez niego okreslonym ofert dodatkowych.

XV. Formalnosd przed zawarciem umowy w sprawie zanrtowienia publkznego.

Wykonawca na sw6j koszt prz^otuje projekt umowy, ktorego tresc powinna byd zgodna

z postanowieniami niniejszego SIWZ i przedstawi go Zamawiajqcemu.

XVI. Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVII. Istotne postanowlenia unKiwy.

1. Umowa nie moze byd sprzeczna z warunkami opisem przedmiotu zamdwienia okre^nym

wniniejszym SIWZ, ustaw? Pzp oraz ustaw? Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z p6in.

zm.).

2. Zamawiaj?cy/ Kredytobiorca: Gmina Ostrdw Mazowiecka z siedzib? w Ostrowi Mazowieckiej przy

ul. gen. Wfadysfawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka, reprezentowana przez Wojta -

Waldemara Brzostka przy kontrasygnacie Skarbnika - Jadw^i Zawistowskiej.

3. Oznaczenieterminoww umowie:

1) uruchomienie kredytu od dnia 16.12.2019 r.;

2) okreskredytowania do 31.12.2025 r.;
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3) mozliwo^ zmiany terminu uruchomienia kredytu na pisemny wniosek Zamawiajqcego, bez

ponoszenia dodatkowych kosztow;

4) uruchomienia kredytu nie moze bye dtuzszy nii 3 dni robocze liczqc od dnia nast^pnego po

dniu przekazania wniosku o uruchomienie kredytu przez Zamawiaj^cego;

5) sptata kredytu od 31.03.2020 r. do 31.12.2025 r.

4. Sptata kapitatuwratachkwartalnych.

5. Sptata odsetek w okresach miesi^cznych, plerwsza rata odsetek ptatna do 15.01.2020 r. za okres

od dnia wykorzystania kredytu do 31.12.2019 r., ostatnia rata odsetek ptatna do dnia

31.12.2025 r.

6. Oprocentowanie kredytu zmienne uzaleznione od stawki WIBOR IM oraz statej marzy banku,

ktdra nie ulegnie zmianie w okresie obowi^zywania umowy.

7. Sptata odsetek nast^powac b^dzie na podstawie zawiadomienia przesytanego na 5 dni przed

terminem zaptaty przez bank do kredytobiorcy.

8. Zafaezpieczeniem kredytu jest weksei „in bianco" z deklaraciq wekslowq opatrzony kontrasygnatq

Skarfonika Gminy.

9. Dopuszcza si^ mozliwoK niewykorzystania cz^ici kredytu bez podawania przyczyny i ponoszenia

dodatkowych optat.

10.W przypadku wyst^pienia istotnych zmian okoiiczno^i powodujqcych, ze wykonanie umowy nie

ie^ wintereste publicznym, czego nie mozna byto przewidziec wchwili zawarcia umowy, fub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu bezpieczehstwu pahstwa lub

bezpieczehstwu publicznemu, to zgodnie z art. 145 ustawy Pzp Zamawiaj^cy moze odstqpid od

umowy bez ponoszenia kosztow wterminie 30 dni od dnia powz^cia wiadomoki o tych

okolicznok:iach. W przypadku, oktdrym mowa wpoprzednim zdaniu, wykonawca moze zqdad

wyt^cznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz^^i umowy.

11.Koszty obstugi kredytu majq obejmowac wszystkie czynnoici ioptaty zwiqzane z uruchomieniem

i obstuga kredytu.

IZ.Dopuszcza si^ mozliwosc wczesniejszej sptaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

W przypadku wczesniejszej sptaty kredytu odsetki liczone b^4 za okres jego faktycznego

wykorzystania.

13.C>opuszcza si^ moziiwosc przesuni^cia termindw sptat rat kredytu bez dodatkowych optat

i prowizji.

14.Zamawiajqcy nie dopuszcza cesji wierzytelnosci przez wykonawc^ na rzecz os6b trzecich.

XVIII. Pouczenle o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przystuguj^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mlat

interes w uzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponieSc szkod^ w wyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepisdw ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przystugu]^ rdwniez organizacjom wpisanym na listf organizacjl

upiawnionych do wnoszenia srodkdw ochrony prawnej, ogloszon^ na stronie internetowej

Urz^u Zamdwied Publicznych, wobec ogtoszenia ozamdwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zamdwienia.

3. Odwotanie w niniejszym post^powaniu przystuguje wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkdw udziatu w post^powantu;

2) wykluczenia odwotuj^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujqcego;

4} opisuprzedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
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4. Szczegotowe informacje dotyczqce wnoszenia irodkow ochrony prawnej znajdujq sIq w dziale VI

ustawy Pzp.

XiX. inne informacje.

1. Zamawiajqcy nie przewiduje:

1) sktadaniaofertczQ^ciowych;

2} przeprowadzenia aukcjl elektronicznej;

3) moziiwosci skiadania ofert wariantowych;

4) zwrotu kosztow udziaiu w post^powaniu.

2. [w zakresie RODO] Wykonawca zobowiqzany jest zapoznad si^ z klauzulq informacyjnq w zakresie

przetwarzania danych osobowych, kt6ra stanowi Zalqcznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Potwierdzeniem zapoznania si^ z klauzul^ informacyjnq jest oiwladaenie znajdujqce sIq w treici

formularza oferty.

XX. Wykaz zat^nikdw.

Zaiqcznik nr 1 - formularz oferty

Zaiqcznik nr 2 - formularz oswiadczenia wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu

Zatqcznik nr 3 - formularz oswiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zatqcznik nr 4 - formularz oSwiadczenia dot. grupy kapltatowej

Zatqcznik nr 5 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zatqcznik nr 6 - klauzula Informacyjna
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