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Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

1. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 

zwany dalej „Zamawiającym” 

82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle`a 71 

Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000002837 

REGON: 192529622 

NIP: 579-000-73-40 

Kapitał zakładowy  5 190 500 PLN w całości wpłacony  

Tel.   055 647-85-50  

Fax 055 647-85-50 wew. 46                  

www.mzk.malbork.pl 

e-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl 

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku  

12 1090 1098 0000 0001 0818 3362 

2. Inne informacje: 

- godziny pracy Zamawiającego – od  08.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku, 

- pisma, wiadomości, informacje prosimy składać lub przesyłać w formie pisemnej do      

      siedziby Zamawiającego, tj. na adres: 

      Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., 

      ul. Gen. De Gaulle`a 71 

      82-200 Malbork 

z dopiskiem „przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji W Malborku Sp. z o.o.” 

- informacje można przekazywać również faksem pod nr (055) 647-85-50 wew. 46 lub 

pocztą elektroniczną na adres: mzk-mk@mzk.malbork.pl   

Przekazywanie wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów faksem lub drogą 

elektroniczną jest dopuszczalne tylko pod warunkiem niezwłocznego przesłania 

potwierdzenia tychże w formie pisemnej. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity  z 

dnia 26.11.2015r., Dz. U.2015, poz. 2164 z późn. zmianami ) zwaną dalej „ustawą” oraz  

wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych dotyczących 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz.U. 2013.231) 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2015.2263) 

3.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. 2015.2254) 

 

http://www.mzk.malbork.pl/
mailto:mzk-mk@mzk.malbork.pl
mailto:mzk-mk@mzk.malb
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Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 . 

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), zastosowanie mają przepisy ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66 11 30 00 5 – usługa udzielania kredytu 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na 

sfinansowanie przez Zamawiającego jednego autobusu międzymiastowego Solaris 

InterUrbino,  wyprodukowanego w 2012 roku, spełniającego normę Euro 6, nie 

wykorzystywanego wcześniej do komunikacji publicznej, potestowego. Autobus spełnia 

wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(tekst jednolity: Dz. U.  2015,poz. 305 z późn. zm.) oraz wymogi zawarte w Polskiej 

Normie nr PN-S-47010:1999 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środków pieniężnych, koniecznych do 

sfinansowania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w rozdziale III pkt 1 SIWZ.  

3. Kwota kredytu 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Wartość 

inwestycji 500.000,00 PLN. 

4. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie 80% wartości netto autobusu. Wkład własny 

20%  wartości pojazdu , tj. 100.000 zł 

5. Wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 21.05.2016 r.  

6. Uruchomienie kredytu odbędzie się na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni 

roboczych od otrzymania dyspozycji.  

7. Otrzymany przez Zamawiającego kredyt będzie oprocentowany przez okres 

obowiązywania umowy kredytowej w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1 M 

(jednomiesięczna stopa procentowa WIBOR – Warsaw Inerbank Offer Rate) powiększoną 

o stałą marże, określoną przez Wykonawcę w ofercie.  

8. Stała marża określona przez Wykonawcę w ofercie będzie płacona przez Zamawiającego 

w 60 równych ratach łącznie z ratami odsetkowymi. Marża Wykonawcy ustalona w 

przetargu nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej.  

9. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę marży ujemnej.  

10. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim 

rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-

miesięcznych, wg notowania podanego w tabeli kursów obowiązującej w poprzedzającym 

rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są 

naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono tabeli kursów z 
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notowaniem stawki WIBOR 1M, stosuje się stawkę WIBOR 1M podaną w ostatniej tabeli 

kursów w dniu poprzedzającym ten dzień.  

 

11. Spłata odsetek wraz z ratami kapitałowymi będzie płacona zgodnie z harmonogramem 

spłat.  

12. Spłata kapitału nastąpi w 60 równych ratach miesięcznych. Pierwsza rata płatna będzie do 

dnia 30.06.2016 r. Następne raty będą płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca 

począwszy od dnia 31.07.2016 r.  

13. Odsetki naliczane będą od dnia uruchomienia kredytu.  

14. Raty odsetkowe będą płatne ostatniego dnia miesiąca od kapitału pozostałego do spłaty po 

wcześniejszym wystawieniu noty odsetkowej albo wcześniejszym piśmie od banku o 

wysokości odsetek.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości 

kapitału bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze dokonania takiej spłaty, na 

co najmniej 7 dni przed planowaną spłatą.  

16. Zabezpieczeniem zobowiązania powstałego w wyniku udzielenia kredytu inwestycyjnego 

mogą być:  

a) weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową;  

b) hipoteka umowna do wysokości 150% wartości kredytu na nieruchomości położonej 

w Malborku przy ul. Gen de Gaulle`a 71 dla której przez Sąd Rejonowy w Malborku 

prowadzona jest Księga Wieczysta KW 22394 wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczenia nieruchomości;   

17. Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji lub opłat za niewykorzystaną część kredytu 

oraz od spłaty kredytu w całości lub części przed terminem spłaty wynikającym z umowy 

kredytowej.  

18. Kredyt, poza stałą marżą, będącą ceną kredytu ,określoną w Rozdziale III pkt 9 SIWZ, nie 

może być obciążony innymi opłatami i prowizjami  

19. Zamawiający dopuszcza finansowanie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

(EBI) 

20. Zamawiający nie dopuszcza kapitalizacji odsetek.  

21. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni 

kalendarzowych, natomiast rok 365 dni.  

22. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Uruchomienie kredytu: w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy kredytowej.  

2. Wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 21 maja 2016 r.  

3. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 maja 2021 r. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone 

przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – dalej ustawy pzp. , spełniającą 

wszystkie warunki określone w SIWZ.  W szczególności spełnią warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają aktualne zezwolenie 

Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku (art. 30 i nast. ustawy Prawo Bankowe) 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 

6) spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ 

 

Zamawiający, odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym 

traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%, jeżeli przewidział to w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z 

postanowieniami art. 24 ust. 1, 2  i 2a ustawy.   

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  powyższe warunki Wykonawca spełnia. 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy 

złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 

że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:   

 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, stanowiący załącznik 

nr 1 do specyfikacji; 

b) Formularz cenowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 

2 do specyfikacji; 
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c) aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku lub 

równoważne dokumenty dla banków utworzonych wcześniej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

d) Sporządzony przez Wykonawcę projekt umowy kredytowej, zgodny z postanowieniami 

SIWZ; 

e) Projekt innych dokumentów wymaganych przez Wykonawcę do zawarcia umowy 

kredytowej, jeżeli także inne dokumenty są wymagane przez Wykonawcę do zawarcia 

takiej umowy 

 

B. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 

a) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy,  

stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi złożyć takie 

oświadczenie, lub wszyscy Wykonawcy składają oświadczenia lub wspólne oświadczenie 

składa pełnomocnik w imieniu tych Wykonawców, że spełniają określone warunki; 

b) wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d 

ustawy, stanowiące załącznik nr 4 do specyfikacji. Jeżeli Wykonawca, wykazując 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, 

w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności: 

1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  

c) wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące preferencji unijnych, stanowiące 

załącznik nr 5 do specyfikacji. Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907  t.j. z późn. zm.) 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, w której udział towarów pochodzących z 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska 

zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%. W związku 

z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia 

stanowiącego, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym 

traktowaniu przedsiębiorców, przekracza w złożonej przez wykonawcę ofercie 50%. 

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany 

jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 

 

C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty: 

a) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego z art. 24 ust. 1 ustawy,  stanowiące załącznik nr 3 do 

specyfikacji, stanowiące załącznik nr 6 do specyfikacji 
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b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,  

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1, pkt.  4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 
 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawcy przedstawili w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienionych w pkt. 

C.a) - f) 
 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty 

określone w rozdziale pkt. C.b)2 – składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a osoby, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, składa w odniesieniu do w/w osób zaświadczenie właściwego 

organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania , dotyczące niekaralności 

tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w 

miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 

dokumentem zawierającym świadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób przed notariuszem.  

 

Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w  art.22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 

podmioty te będą  brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. C SIWZ 
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D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a)  Rozdziale VI ust. 1.C pkt. b), c) i d), składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, 

że: 

- nie otwarto  jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawionego nie   

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

- 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionego nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

 

b)   Rozdziale VI ust. 1.C pkt. e), składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą , w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

Jeżeli w kraju  miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. a) 

i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy , złożone przed właściwym organem 

sadowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby  lub kraju , w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.     

 

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 kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

E. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) musi ona spełniać następujące warunki: 

 Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i podpisaniu umowy. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału  lub notarialnie poświadczonej kopii. 

Oferta wina zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.a), B.b), C.a), C.b), 

C.c), C.d), C.e), C.f) dla każdego wykonawcy z osobna. Pozostałe dokumenty składane 

są wspólnie. 
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2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za 

zgodność z oryginałem” z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wniosek, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z uwierzytelnionym 

tłumaczeniem na język polski.  

    

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń i dokumentów. 

 

1. Zamawiający porozumiewał się będzie z Wykonawcami pisemnie, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się również obieg dokumentów za pośrednictwem 

faxu lub drogą elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca każdorazowo winien 

potwierdzić pisemnie fakt otrzymania dokumentu.  

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie 

specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia 

ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

4. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIW Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.   

6. Zamawiający oświadcza, iż  nie zamierza zwoływać  zebrania Wykonawców celu 

wyjaśnienia SIWZ 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania.  

8. Pytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu złożenia oferty 

oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie  i przesłać na adres: 

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. . 

ul. Gen. de Gaulle`a 71 

82-200 Malbork   
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z dopiskiem „przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji W Malborku Sp. z o.o.” 

 

 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza Jadwigę 

Grębecką, kontakt w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8
30

 – 13
30

, tel. 055 647 85 50 

wew. 37. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający  nie żąda wniesienia wadium 

 

X. Termin związania z ofertą. 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

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. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ 

2. Wykonawca sporządza jedną ofertę w języku polskim w formie pisemnej w jednym 

egzemplarzu w języku polskim, pismem czytelnym. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

4. Oferty winny być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji bez możliwości dokonywania w nim zmian. 

5. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. 

6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy) lub 

posiadającą szczególne pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności 

prawnych, które musi być załączone do oferty. 

7. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane , a całość oferty  powinna być złożona 

w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

8. Wszystkie strony oferty , a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny 

być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, gdzie  będzie adres 

Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy i informacja – „Oferta  na udzielenie 

kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji W Malborku Sp. z 

o.o.” -  nie otwierać przed dniem 18.04.2016. r. do godz. 11.15.”  
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10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu przed terminem składania ofert. 

11. Ofertę złożoną po terminie – Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o  

złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania.  

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

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, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

XII. Miejsce i termin składania  i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład 

Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71 do dnia 

18.04.2016 r. do godz. 11.00.  
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 18.04.2016 r. 

godz. 11.15.  
3. Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w treści oferty zarówno pisarskie jak i 

oczywiste omyłki, z uwzględnieniem rachunkowe konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek (zgodnie z art. 87, ust 2 ustawy) oraz  inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W 

przypadku, gdy wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistej omyłki w 

obliczeniu ceny Zamawiający odrzuci ofertę.  

8. Zamawiający dokona wyboru oferty stosując wyłącznie zasady i kryteria określone w 

ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej SIWZ, wybierając ofertę 

najkorzystniejszą.  

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

c)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d)   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie 

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny, kryteria i ich znaczenie. 

 

1. Wykonawca poda cenę, z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku 

wyliczoną wg załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowego . W tak wyliczonej cenie 

należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.  

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia  

3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 

4. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 

6. Zamawiający informuje, że załącznik nr 1 do SIWZ służy jedynie wyliczeniu ceny oferty 

celem wybrania oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ostatecznego harmonogramu spłat 

kredytu (harmonogram spłaty kredytu przygotuje wybrany Wykonawca). W związku z 

powyższym Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w wartościach podanych 

w formularzu ofertowym.  

7. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje również elementy mające wpływ na 

obliczoną cenę, tj. marżę. Marżę Wykonawca ustala zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

Rozdziale I SIWZ  

8. Stawka WIBOR 1M z dnia 07 kwietnia 2016 r. ustalona została wyłącznie na potrzeby 

oceny oferty do jej porównania z innymi ofertami.   

9. Odsetki dla każdego miesiąca Wykonawca wylicza zgodnie z następującym wzorem:  

 

 

kwota zadłużenia (PLN) x (1,56% + marża Wykonawcy %) / 365 x ilość dni w miesiącu 

 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

- oferta została złożona, w określonym przez Zmawiającego terminie 

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego 
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- wniesiono poprawnie wadium  

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ustawy może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

W przypadku wątpliwości , Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia , zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w 

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływy na wysokość 

ceny, zgodnie z art. 90 ustawy. 

 

I. Jako kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu przyjmuje się 

  

L.p. Nazwa kryterium Punkty Znaczenie 

w % 

 

1.  Cena oferty (z podatkiem) za realizację przedmiotu 

zamówienia, na którą składają się wszelkie koszty 

ponoszone przez Wykonawcę  

95 95% 

2.  Karencja w spłacie kredytu 5 5% 

 

1. Sposób oceny oferty 

Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców. Przyjmuje się skalę ocen jednakową dla w/w 

kryterium od 0 - 100 punktów. Punkty będą mnożone przez ich znaczenie i tak wyliczone 

składniki będą sumowane. Suma ocen Członków Komisji Przetargowej stanowić będzie 

końcową ocenę danej oferty.  

 

Kryterium 1. Cena 

 Oferta o najniższej cenie  otrzymuje maksymalną ilość punktów. Za cenę każdej 

następnej ofercie przyznaje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: 

 

ilość punktów za cenę oferty =  cena najniższa x 95 pkt x 95%  

cena oferty 

Kryterium 2. Karencja w spłacie kredytu 

Karencja w spłacie kredytu do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy   - 5 pkt – 5%    

Brak karencji w spłacie kredytu – 0 pkt – 0% 

 

1. Przy obliczaniu oceny punktowej oferty, liczba punktów przyznana przy ocenie 

kryterium zostanie przeliczona z uwzględnieniem jego wagi. 

2. Punkty będą przyznawane w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Ocena ofert dotyczy wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi 

formalne oraz uzyska największą liczbę punktów.  

 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można 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 określonym 

terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 

przepisami prawa. 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej  w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.  

 

 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Z Wykonawcą, który wygrał przetarg składając najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu, Zamawiający podpisze umowę.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne;  

d) terminie, po którego upływie możliwe będzie zawarcie umowy. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o 

wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

b)   złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o 

wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia 

lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

a) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą 

elektroniczną, a każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

b)  w terminie  15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie zostało przesłane   pisemnie.  

c)  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust. 6, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, lub  złożono tylko 

jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia 
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odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego  

Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zgodnie z art. 147  Prawa zamówień publicznych  

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały we wzorze umowy załączonej przez 

Wykonawcę 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze 

przewidziane w art. 179-198g ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI: 

1. formularz ofertowy.- załącznik nr 1 

2. formularz cenowy – załącznik nr 2 

3. oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu  z art. 22 ust. 1 prawa 

zamówień publicznych– załącznik nr 3 

4. oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d ustawy - załącznik nr 3 

5. Oświadczenie o zastosowaniu preferencji unijnych – załącznik nr 5  

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z art. 24 ust. 1 prawa zamówień publicznych– załącznik nr 6 

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Zamawiający nie zalega z opłaceniem podatków – załącznik nr 7 

8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne – załącznik nr 8 
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Załącznik nr 1 

 

......................................... ................................, dnia ......................... 
/ pieczątka Wykonawcy / 

 

OFERTA 
Zamawiający:  Miejski Zakład Komunikacji  

w Malborku sp. z o.o. 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu 

długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji W Malborku Sp. z o.o. (znak sprawy 

ZP/1/PN/16) opublikowanego w dzienniku Urzędu Zamówień Publicznych  Nr ogłoszenia 

…………… z dnia …………….. r., a także po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia niżej podpisani, reprezentujący: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

Status Prawny Wykonawcy: ……………………………………………………………………  

Telefon: ........................................................................................................................................ 

Fax: ............................................................................................................................................... 

E mail: ………………………………………………………………………………………….. 

NIP: .............................................................................................................................................. 

REGON: ....................................................................................................................................... 

Nr KRS:…………………………………………………………………………………………. 

Kapitał zakładowy………………………………………………………………………………. 

Nr ewidencji działalności gospodarczej………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

oświadczamy, że: 

1. uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty 

 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wszystkie inne otrzymane od 

Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ na 

następujących warunkach:        

 

 

3. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ: 
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a) Cena oferty (z podatkiem) za realizację przedmiotu zamówienia  

………………………………………………………………………………………… 

Słownie: oferty (z podatkiem) za realizację przedmiotu zamówienia 

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

   

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

b) obsługa bankowa   Tak / Nie* 

 

4. Spełniamy wymogi wymienione w art. wymagania zawarte w art. 22 ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U.2013.907  t.j. z późn. zm.) 

 

5. Nie jesteśmy wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych Dz. U.2013.907  t.j. z późn. zm.) 

 

6. Spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w  SIWZ 

oraz akceptujemy SIWZ. 

 
7. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować samodzielnie, bez udziału 

podwykonawców.  
 

8. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

 

9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ.   

 

10. Na niniejszą ofertę składa się ...................... podpisanych stron kolejno ponumerowanych 

od nr 1 do nr ..................... . 

 

 

......................... dnia ....................  .........................................................................................   
                                (pieczęć i podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)  

 

Wykaz załączników: 

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 

5. .................................................................................... 

6. .................................................................................... 

7. .................................................................................... 

8. .................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 

 

 FORMULARZ CENOWY  

 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 

 

Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia*: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Słownie:   

……………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………..….. 

 
*  Należy zsumować cenę ofertową i marżę Wykonawcy, a następnie kwotę przenieść do formularza 

ofertowego  

 

Na którą składa się  

 

1. Cenowa oferta: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Słownie:   

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..  

 

 

2. Marża Wykonawcy : 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Słownie:   

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..  
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LP URUCHOMIENIE KREDYTU DATA WYKORZYSTANIA WYSOKOŚĆ KREDYTU 

  Wykorzystanie kredytu 21.05.2016 400 000,00 

  
KAPITAŁ 

DO SPŁATY 

RATA 

KAPITAŁOWA 

ILOŚĆ DNI W 

MIESIĄCU 

DATA SPŁATY 

RATY 

KAPITAŁOWEJ 

WIBOR 1M 
MARŻA 

WYKONAWCY 
ODSETKI 

a b c d e f g h 

1. 39 333,53 666,47 30 30.06.2016 1,56     

2. 38 666,86 666,67 31 31.07.2016 1,56     

3. 38 000,19 666,67 31 31.08.2016 1,56     

4. 37 333,52 666,67 30 30.09.2016 1,56     

5. 36 666,85 666,67 31 31.10.2016 1,56     

6. 36 000,18 666,67 30 30.11.2016 1,56     

7. 35 333,51 666,67 31 31.12.2016 1,56     

8. 34 666,84 666,67 31 31.01.2017 1,56     

9. 34 000,17 666,67 28 28.02.2017 1,56     

10. 33 333,50 666,67 31 31.03.2017 1,56     

11. 32 666,83 666,67 30 30.04.2017 1,56     

12. 32 000,16 666,67 31 31.05.2017 1,56     

13. 31 333,49 666,67 30 30.06.2017 1,56     

14. 30 666,82 666,67 31 31.07.2017 1,56     

15. 30 000,15 666,67 31 31.08.2017 1,56     

16. 29 333,48 666,67 30 30.09.2017 1,56     

17. 28 666,81 666,67 31 31.10.2017 1,56     

18. 28 000,14 666,67 30 30.11.2017 1,56     

19. 27 333,47 666,67 31 31.12.2017 1,56     

20. 26 666,80 666,67 31 31.01.2018 1,56     

21. 26 000,13 666,67 28 28.02.2018 1,56     

22. 25 333,46 666,67 31 31.03.2018 1,56     

23. 24 666,79 666,67 30 30.04.2018 1,56     

24. 24 000,12 666,67 31 31.05.2018 1,56     

25. 23 333,45 666,67 30 30.06.2018 1,56     

26. 22 666,78 666,67 31 31.07.2018 1,56     

27. 22 000,11 666,67 31 31.08.2018 1,56     

28. 21 333,44 666,67 30 30.09.2018 1,56     

29. 20 666,77 666,67 31 31.10.2018 1,56     

30. 20 000,10 666,67 30 30.11.2018 1,56     

31. 19 333,43 666,67 31 31.12.2018 1,56     

32. 18 666,76 666,67 31 31.01.2019 1,56     

33. 18 000,09 666,67 28 28.02.2019 1,56     

34. 17 333,42 666,67 31 31.03.2019 1,56     

35. 16 666,75 666,67 30 30.04.2019 1,56     

36. 16 000,08 666,67 31 31.05.2019 1,56     

37. 15 333,41 666,67 30 30.06.2019 1,56     
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38. 14 666,74 666,67 31 31.07.2019 1,56     

39. 14 000,07 666,67 31 31.08.2019 1,56     

40. 13 333,40 666,67 30 30.09.2019 1,56     

41. 12 666,73 666,67 31 31.10.2019 1,56     

42. 12 000,06 666,67 30 30.11.2019 1,56     

43. 11 333,39 666,67 31 31.12.2019 1,56     

44. 10 666,72 666,67 31 31.01.2020 1,56     

45. 10 000,05 666,67 29 29.02.2020 1,56     

46. 9 333,38 666,67 31 31.03.2020 1,56     

47. 8 666,71 666,67 30 30.04.2020 1,56     

48. 8 000,04 666,67 31 31.05.2020 1,56     

49. 7 333,37 666,67 30 30.06.2020 1,56     

50. 6 666,70 666,67 31 31.07.2020 1,56     

51. 6 000,03 666,67 31 31.08.2020 1,56     

52. 5 333,36 666,67 30 30.09.2020 1,56     

53. 4 666,69 666,67 31 31.10.2020 1,56     

54. 4 000,02 666,67 30 30.11.2020 1,56     

55. 3 333,35 666,67 31 31.12.2020 1,56     

56. 2 666,68 666,67 31 31.01.2021 1,56     

57. 2 000,01 666,67 28 28.08.2021 1,56     

58. 1 333,34 666,67 31 30.03.2021 1,56     

59. 666,67 666,67 30 31.04.2021 1,56     

60. 0,00 666,67 31 30.05.2021 1,56     

  RAZEM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

                                                     Podpisano  

 

 

 

 

………............................................................. 
                                                                                 

  (Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

............................................ 
          pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na 

udzielenie kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji W Malborku Sp. 

z o.o. 

 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy....................................................................................................................... 

 

Miejscowość ...................................................  Data ………………………………………….. 

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowe W 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące w szczególności : 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków od oferty załączam wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

 

 

                                                                   Podpisano .............................................................. 
                                                                                  ( Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

............................................ 
          pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na 

udzielenie kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji W Malborku Sp. 

z o.o.  

 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy....................................................................................................................... 

 

Miejscowość ...................................................  Data ………………………………………….. 
  

I. 

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

 

 

                                                                    Podpisano .................................................................................... 
                                                                       (Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

II. 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy 

do grupy kapitałowej*.  

 

 

 
Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

 

 

                                                                    Podpisano .................................................................................... 
                                                                       (Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
 

 

............................................ 
          pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

 

 Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie 

kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji W Malborku Sp. z o.o. 

 

 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy....................................................................................................................... 

 

Miejscowość ...................................................  Data ………………….……………………….. 

 

 

 

 

Oświadczam, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorstw: 

 

 

 Przekroczy 50 %   Nie przekroczy 50 % 

 

 

 

 

Proszę zaznaczyć kwadrat odpowiadający procentowemu udziałowi towarów wg powyższego 

oświadczenia 
 

 

 
Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

 

 

                                                                    Podpisano .................................................................................... 
                                                                       (Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

............................................ 
          pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie 

kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji W Malborku Sp. z o.o. 

 

 

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy....................................................................................................................... 

 

Miejscowość ...................................................  Data ………………………………………….. 
  

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w szczególności: 

1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania.  

2. w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłość, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego. 

3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, 

odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4. osoby określone w Art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy sąd nie orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

  

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków od oferty załączam wszelkie dokumenty i 

oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

 

 

                                                                    Podpisano .................................................................................... 
                                                                       (Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 

 

 

 

 
 

 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a24u1p9:nr=1&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a24u1p9:nr=1&full=1

