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Znak sprawy: 16.271.30.2019

Nazwa zadania; .Udiielenie kredytu dtugoterTnlnowegcr

I. Nazwa i adres Zamawiaj^cego.

Gmina Ostr6w Mazowiecka

ul. gen. Wtadyslawa Sikorskiego 5

07-300 Ostr6w Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

II. Tryb udzlelenia zamowienia.

PostQpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartOKi szacunkowej ponizej

kwot okresionych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowiert pubiicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dale] ,ustawq Pzp".

ill. Opis przedmlotu zamdwienia.

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

2. Przedmiotem zamdwienia jest wybor banku udzielajqcego i obsiugujqcego dtugoterminowy kredyt
bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gmlny Ostrow

Mazowiecka w 2019 roku oraz sptat? wczesniej zaciqgni^tych kredytdw i pozyczek.

3. Ogdtem kwota kredytu wynosi 3.600.000,00 zt stownie: trzy miliony szescset 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 Zamawiajqcego.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie moziiwo^ zmiany wysokosci i terminu uruchomienia kredytu.
7. W przypadku zaci^gni^cia kredytu w wysokoici nizszej od planowanej nie fô dzle to skutkowad

rozwiqzaniem umowy kredytowej oraz nie b^dzie powodowac Mdnych innych roszczen

wykonawcy w stosunku do Zamawiaj^cego. Nizsza wysokoK kredytu nie b^dzie miala wptywu na

okres kredytowania oraz zasady sptaty rat kredytu, ktore pozostang bez zmian.

8. Okres kredytowania do 31.12.2025 r.

9. Okres karencji w sptacie kapitalu do 30.03.2020 r.

lO.Spfata kredytu nastqpi kwartainie w 24 ratach kapitalowych;

1) 2020 rok - 4 raty po 50.000,00 zt = 200.000,00 zf;

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

ll.W przypadku gdy termin sptaty raty kredytu przypadnie w dzien wotny od pracy, to rata ta moze

by£ sptacona w ostatni dzieh roboczy kohczqcy miesi^c.

^  12.Zamawiajqcy zastrzega sobie moziiwoid przedterminowej sptaty kredytu lub odsetek bez
dodatkowych optat i prowizji. 0 zamiarze dokonania takiej sptaty Zamawiaj^cy pisemnie

poinformuje wykonawcy na co najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem sptaty podajqc

wysokoi^ i termin przedterminowej sptaty kredytu. W przypadku wczeiniejszej sptaty kredytu

odsetki liczone b^dq za okres jego ̂ ktycznego wykorzystania.

13.0dsetki od kredytu naiiczane b§dq miesi^cznie od faktycznie wykorzystanego kredytu wedtug

zmiennej stawki WIBOR IM +/- stata marza wykonawcy. Oprocentowanie kredytu b^dzie ustalone

w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu i b^dzie uiegato zmianie oi miesiqc.

14.Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

15.D0 obliczeh kwoty odsetek przyjmuje si^ rzeczywistq iiczb^ wykorzystania kredytu w stosunku

365/366 dni roku.

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

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

posrednictwem feksu lub pocztq e-mail na adres: gminaostrowmaz(®home.pl
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Znak sprawy: IG.271.30.2019

Nazwa zadania: .Udzielenie kredytu (ttugoterminowego'

17.Pierwsz3 rata odsetek za okres od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2019 r. b^dzie sptacona

15.01.2020 r.

IS.Okres karencji w splacie odsetek do 31.12.2019 r.

IS.Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo^ oprocentowania od zadtuzenia przeterminowanego
w wysoko^ci odsetek ustawowych.

20.Zabezpieczenie kredytu - weksel in bianco z deklaracjq wekslow^ opatrzone kontrasygnatq

Skarbnika Gminy.

21.Rozlic2enia dotyczqce kredytu b^dq prowadzone w PLN.

22.Zamawiajqcy nie wyraza zgody za ztozenie notariainego oiwiadczenia o poddaniu si^ egzekucji

w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu post^powania cywflnego i na poniesienie kosztdw

sporzqdzenia takiego oswiadczenia.

23.Dodatkowe informacje;

1} Zamawiajqcy nIe zaiega z optatami i sptatami rat wobec zadnych bankdw i instytucji

finansowych;

2) spfaty rat pozyczek i kredytow wraz z odsetkami dokonywane byty w obowi^zujqcych

terminach;

3) Zamawlajqcy nie posiada zaiegtosci wobec US z tytutu podatku oraz wobec ZUS z tytuiu sktadek

na ubezpieczenia spoteczne;

4) Zamawiajqcy nie posiada zobowiqzah wynikajqcych z um6w o partnerstwie publiczno-

prawnym;

5) Zamawiajqcy nie przejmowat z mocy prawa zadtuzenia po podmiocie, dia ktorego byt
podmiotem zatozycieiskim, nigdy nie wst^powat na miejsce dtuznika, ktory zostaje z dtugu

zwoiniony;

6) Zamawiajqcy nie korzysta z leasingu i factoringu;

7) Zamawiajqcy nie korzystat i nie korzysta z wykupu wierzyteinoki.

24.Wszelkie dokumenty i informacje niezb^dne do ustalenia zdoinosci kredytowej ZamawiaJ^cego

udostepnione sq na stronie internetowej http://ostrow_ma20wiecka.bipgmina.pl/

25.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajqcy informuje, ze nie wyst?pujg czynnoici przy

realizacji niniejszego zamdwienia, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wsposdb

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

IV. Termin wykonanla zamdwienta.

Uruchomienie kredytu od 16 grudnia 2019 r., z zastrzezeniem rozdziatu III ust. 6.

V. Warunki udziafu w post^powanlu.

0 udzielenie zamdwienia mogq ubiegac si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^ wykluczeniu z udziatu

w post^powaniu i posiadaj^ uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci. Na potwierdzenie spetniania

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

wpkt VIISIWZ.

VI. Podstawy w^uczenla z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj^cy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.

Vil. Wykaz o^iadczen lub dokumentdw, potwierdzajqcych spetnianie warunkdw udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluaenia.

1. Do oferty wykonawca musi zaiqczyd oiwiadczenie o braku podstaw do wykluaenia na podstawie

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

informacji zotwarcia ofert, oktdrej mowa wart.86 ust. 5 nalezy przekazad oswiadaenie

o przynalezno^i lub braku przynalezno^i do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24

Strona 4 z 9



Zn^sprawy: IG.271.30.2019

Nazwa zadania; .Udzielenie kredytu dtugoterminowego'

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - formularze oswiadczeh stanowiq zat^cznik do SIWZ. Wraz ze ztozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawcq nie

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

wykonawcdw wyst^puj^cych wspdinie oswiadczenie musi ztozy^ kazdy z wykonawcdw oddzieinie.

2. Wcelu potwierdzenia spetniania warunku udziatu wpost^powaniu wykonawca musi zat^czyd

o^iadczenie o spetnianiu warunku udziatu w post^powaniu (formularz o^wiadczenia stanowi

zat^cznik do SIWZ) oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpocz^cle dziatalnosci

bankowej, o ktorej mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.

z2018r. poz. 2187 zpozn. zm.) lub inny dokument, z ktdrego wynika takie zezwolenie (kopia

po^wiadczona przez wykonawc^ za zgodno^ z oryginatem).

VIII. Infbrmacje o sposoble porozumlewania si« Zamawtaj^c^o z wykonawcaml.

1. Osobq wyznaczonq do porozumlewania si^ z wykonawcaml jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawc^ odbywa si^ wj^zyku polsldm, za pomoc^Jednej

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

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

2) pocztq elektronkrzn^ na adres: joanna.leonik@gminaostrowmaz.honie.pl;

3) pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy wOstrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wfadysfawa

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 pocztowego, postahca lub osobiicie majq

by£ ziozone nast^puj^ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w oryginale;

2) oswiadczenie o przynaleznoSci lub nie do grupy kaprtatowej, w oryginaie;

3) oSwiadczenia dta wykazania braku podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej

z postanowieniami § 14 rozporzqdzenia w sprawie dokumentow oraz zgodnie z wezwaniem

Zamawiajqcego;

4) pelnomocnictwa w oryginale lub kopii poSwiadczonej za ̂ odnosc z oryginalem notarialnie lub

przez osoby udzielajqce pefnomocnictwa.

4. Wykonawca moze zwrocic si^ do Zamawiajqcego o wyjasnienie treSci SIWZ. ZamawiaJ^cy udzieli

wyjasnieh niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie pdzniej niz

do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczon^o terminu sktadania ofert.

IX. Wymagania dotycz^ce wadium.

Zamawiajfcy nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin zwiqzanta ofertq.

Wykonawca jest zwi^zany ofert^ przez okres 30 dni, przy cz^ bi^ terminu zwi^zania ofort^

rozpoczyna si^ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wszelkie koszty zwi^zane ze sporz^dzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezateznie

od wyniku post^powania.

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

3. Oferta powinna byd napisana w spos6b trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznion^

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz izaciqgania zobowiqzah wwysokoici

odpowiadajqcej cenie oferty.
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Znak sprawv: IG.271.30.2019

Nazwa zadania: .Udzlelenle kredytu d<ugotermlnowego'

4. Oferte nalezv ztozvc w zamknietei kopercie. na ktorei umieszczona bedzie nazwa i adres

Zamawiaiacego. nazwa iadres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na ..Udztelenie kredytu

diugoterminowego". Nie otwierac przed 8 listopada 2019 r.. eodz.: 10:45.»

5. Zaieca si^, aby:

1) cata oferta wraz z zaiqcznikami by{a wtrwaty spos6b ze sobq pot^ona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj^c jej samoistnq dekompletacj^;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rbwniez przy uzyciu korektora) byty parafowane wtasnor^cznie przez

osob^ podpisujqc^ ofert^;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byty przez wykonawc^ ztozone
woddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" lub spi^te

(zszyte) oddzieinie od pozostatycti, jawnych elementdw oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktdre informacje stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa oznacza^ bedzie, ze wszelkie

oiwiadczenia 1 zaswtadczenia sktadane wtrakcie ninlejszego post^powanla sq jawne bez

zastrzezen. Zastrzezenie mformacji, ktore nie stanowiq tajemnccy przedsi^biorstwa

wrozumteniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnle z uchwat^ SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic b^d^ tajemnic^
przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^zie

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

Zamawiaj^cy uzna za skuteczne wytqcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowi^ tajemnicQ przedsi^biorstwa.

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

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

otrzyma pisemne zawiadomienie owprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno wsposdb jednoznaczny wskazywa^ co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wedtug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisac stowo „ZMIANA''. Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i po

stwierdzeniu poprawnofoi procedury dokonywania zmian, zostanq dot^czone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy przed uptywem terminu do sktadania ofert otrzyma

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

uprawnione do sktadania oiwiadczeii woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

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

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoici. Wz6r formularza wniosku owycofonie oferty

stanowi zatqcznik do SIWZ. Oferty wycofanq Zamawiajqcy zwrdci wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej wdokumentach ztozonych na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiajqcy przyjmie iredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^da

post^powania.

9. Oferta, ktorej tre^ nie bedzie odpowiadac treki SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoki i wqtpliwo^ci
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Znaksprawry; IG.271.30.201S

Nazwa zadania: .Udzieienie kredytu dtugoterminowego'

dotycz^ce treici zapisdw wSIWZ nalezy zatem wyjainid z Zamawiaj^cym przed terminem

skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termin sMadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy skladad w siedzibie Zamawiajqcego: sekretariat Urz^u Gminy (pok6j nr 15,1 piQtro)

do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzte si? 8 listopada 2019 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechcq byi

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s^ o obecnoi£ w siedzibie Zamawiajqcego, na gomym

korytarzu przed sekretaiiatem nr 15, I pi^tro, na co najmniej 5 minut przed godzin^ otwarcia,

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

3. Zamawiajqcy niezwfocznie zwrdci oferty, ktdra zostanie ztozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obllczenia (ceny) kosztu.

1. Kosztem kredytu jest suma odsetek i prowizji.

2. Do wyliczenta odsetek nalezy przyjqd ̂ redni miesi^czny WIBOR IM +/- marz^ banku okreslon^

procentowo w cafym okresie kalkulacyjnym.

3. DIa potrzeb kalkulacji kosztu nalezy przyjqc rzeczywistq liczb^ dni, a zatem rok obrachunkowy liczy

^  365 lub 366 dni. Nale^ przyjqd uruchomienie kredytu w jednej transzy, tj. 16 grudnia 2019 r.
4. Koszt kredytu powinien bye wyrazony wsetnych cz^iciach zfotego, do drugiego miejsca po

przednku. Obowiqzuje zasada zaokrqglania „wg6r^" cyfry „5" iwi^kszych, wyst^pujqcej na

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

5. Wszelkie rozliczenia mi^dzy ZamawiaJ^cym a wykonawcy prowadzone b^d^ w polskich ztotych.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert.

1. Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejszq oferty sposrdd nieodrzuconych ofert na podstawie

kryterium kosztu o wadze 100% (maksymalnie 100 punktow). Najwyzszq liczb^, tj. 100 punktdw

otrzyma oferta, wktbrej zaproponowano najnizszy koszt. Pozostafe oferty otrzymaj^ punkty

obliczone na podstawie wzoru:

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

2. Punktacja przyznawana ofertom b^dzie liczona z doktadnokiiq do dw6ch miejsc po przecinku.

3. Jezeli dwie lub wi^cej ofert przedstawi takq sam koszt, wbwczas ZamaMnaJqcy wezwie do ztozenia

w terminie przez niego okreilonym ofert dodatkowych.

^  XV. FormalnoscI przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wykonawca na sw6j koszt prz^otuje projekt umowy, ktdrego trei^ powinna by£ zgodna

z postanowieniami niniejszego SIWZ i przedstawi go Zamawiajqcemu.

XVI. Wymagania dotyczqce zabezpleczenia naiezyt^o wykonania umowy.

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

XVII. istotne postanowienia umowy.

1. Umowa nie moze by£ sprzeczna z warunkami opisem przedmiotu zamowienia okreslonym

w mniejszym SIWZ, ustawq Pzp oraz ustaw^ Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z p6zn.

zm.).

2. ZamawiaJ^cy/ Kredytobiorca: Gmina Ostrdw Mazowiecka z siedzib^ w Ostrowt Mazowieckiej przy

ul. gen. Wtadysfawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrbw Mazowiecka, reprezentowana przez Wdjta -

Waldemara Brzostka przy kontras^nacie Skarbnika - Jadwigi ZawistowskieJ.

3. Oznaczenie termindw w umowie:

1) uruchomienie kredytu od dnia 16.12.2019 r.;

2) okres kredytowania do 31.12.2025 r.;
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3) mozliwo^ zmiany terminu uruchomienia kredytu na pisemny wniosek Zamawiaj^cego, bez

ponoszenia dodatkowych kosztdw;

4) czas uruchomienia kredytu nie moze by£ dtuzszy niz 3 dni robocze liczqc od dnia nast^pnego po

dniu przekazania wniosku o uruchomienie kredytu przez Zamawiaj^cego;

5) spfata kredytu od 30.03.2020 r. do 31.12.2025 r.

4. Sptata kapitafu w ratach kwartalnych.

5. Sptata odsetek wokresach miesi^cznych, pierwsza 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,

kt6ra 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. Zabezpieczeniem kredytu jest wekset „in bianco" z deklaracj^ wekslow^ opatrzony kontrasygnatq

Skarbnika Gminy.

9. Dopuszcza si^ mozliwo^ niewykorzystania cz^sci kredytu bez podawania przyczyny i ponoszenia

dodatkowych optat.

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

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcta umowy, tub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu bezpieczehstwu pahstwa lub

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

umowy bez ponoszenia kosztdw wterminie 30 dni od dnia powzi^cia wiadomo^i o tych

okoiicznokiach. W przypadku, oktorym mowa wpoprzednim zdaniu. wykonawca moze z^da£

wytqcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz^Sci umowy.

11.Koszty obstugi kredytu majq obejmowad wszystkie czynnoKi i optaty zwi^zane z uruchomieniem

i obstuga kredytu.

IZ.Dopuszcza si^ mozliwoic wczesniejszej sptaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztdw.

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

wykorzystania.

13.Dopuszcza si^ mozliwoSd przesuni^cia termindw sptat rat kredytu bez dodatkowych optat

i prowizji.

14.Zamawiajqcy nie dopuszcza cesji wierzyteinosci przez wykonawcQ na rzecz os5b trzecich.

XVIII. Pouczenle o Srodkach ochrony prawnej.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguj^ wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat

interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz ponidst lub moze poniesd szkod^ wwyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepisdw ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przystugujq rdwniez organizacjom wpisanym na list^ organizacjl
uprawnionych do wnoszenia Srodkdw ochrony prawnej, ogtoszonq na stronie internetowej

Urz^du Zamdwied Publicznych, wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zamdwienia.

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

1) okreSlenia warunkdw udziatu w post^powaniu;

2) wykluczenia odwotujqcego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujqcego;

4) opisuprzedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
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4. Szczeg6towe informacje dotyczqce wnoszenia irodk6w ochrony prawnej znajdujq si^ w dziale VI

ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

1. Zamawiaj^cy nie przewiduje:

1) sktadaniaofertcz^kiowych;

2) przeprowadzenia aukcji eiektronicznej;

3) mozliwo^i sktadania ofert wariantowych;

4) zwrotu kosztdw udziatu w post^powaniu.

2. [w zakresie RODO] Wykonawca zobowiqzany jest zapozna^ sIq z klauzulq informacyjnq w zakresie

przetwarzania danych osobowych, ktdra stanowi Zaf^cznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Potwierdzeniem zapoznania si^ z ktauzul^ informacyjnq Jest o^wiadczenie znajduj^ce sIq w treki

formularza oferty.

XX. Wykaz zafqcznikow.

Zaiqcznik nr 1 - formularz ofeity

Zat^cznik nr 2 - formularz okviadczenia wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu

Zatqcznik nr 3 - formularz o^iadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykiuczenia

Zat^cznik nr 4 - formularz oiwiadczenia dot. grupy kapitatowej

Zatqcznik nr 5 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zatqcznik nr 6 - klauzuia informacyjna
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