
 
 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

dla zamówienia o szacunkowej wartości przedmiotu 

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

w trybie przetargu nieograniczonego  

na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu 

bankowego 

 (usługa) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sieradz, dnia 27.11.2015 r. 

Wartość zamówienia: koszty obsługi kredytu 

 



 
1. Zamawiający. 
1.1. Pełna nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 
1.2. Adres: 98-200 Sieradz ul. 3-go Maja 7 
1.3. REGON: 730364990; NIP: 827-18-01-963 
1.4. Internet: www.wordsieradz.pl; e-mail: sekretariat@wordsieradz.pl 
1.5. Numer telefonu: 43 8226268; fax: 43 8226267 
2. Informacje ogólne. 
2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy 

z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze 
zmianami) zwanej dalej ustawą lub Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z procedurą 
przewidzianą dla zamówień, których wartość przedmiotu zamówienia jest niższa od kwot 
określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46 ww. 
ustawy). 

2.3. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
2.4. Rodzaj zamówienia-usługa. 
3. Przedmiot zamówienia. 
3.1. Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu 

bankowego  w kwocie 5 000 000,- zł ( słownie:  pięć milionów złotych )                           
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji p n „Budowa Ośrodka 
Doskonalenia Techniki  Jazdy na terenie WORD w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1”. 

3.2. KOD CPV – 66113000-5 
3.3. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu na warunkach opisanych  umową  na 

okres 5 lat. 
3.4. Uruchomienie kredytu nastąpi w   transzach, dostosowanych do potrzeb płatniczych 

wynikających z postępu robót i wysokości ponoszonych nakładów  przy realizacji 
inwestycji, bez składania odrębnego wniosku kredytowego    na rachunek podstawowy 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.  

3.5. Datą uruchomienia kredytu może być tylko dzień roboczy.  
3.6. Karencja w spłacie kredytu będzie obejmować okres od uruchomienia kredytu do terminu 

spłaty pierwszej raty kredytu wraz z odsetkami. 
3.7. Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych: 
    a) Pierwsza rata kapitałowa płatna do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu , w którym 

kredyt został uruchomiony, 
    b) odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych 

i płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczą. 
3.8. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu 

(załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie 
na dzień ustawowo wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy 
dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 

3.9.  Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym. Stawka 
oprocentowania składa się ze  stałej marży i stawki WIBOR dla złotowych depozytów 



jednomiesięcznych na polskim rynku międzybankowym  ( WIBOR 1M ), obliczonej dla 
każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji, w okresie kredytowania 
(obowiązywania umowy).  

3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kredytu bez dodatkowych 
kosztów. Spowoduje to odpowiednie zmianę  wielkości rat kapitałowych.  

3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty kapitału przed upływem okresu 
kredytowania jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż 
określone w harmonogramie spłaty kredytu z  zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu 
kredytowania bez dodatkowych kosztów. 

3.12. Jedynym kosztem kredytu dla Zamawiającego jest marża i stawka WIBOR 1M 
(oprocentowanie). 

3.13. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem               
o obniżenie  wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków 
makroekonomicznych. 

3.14. Zabezpieczenie kredytu stanowią:  hipoteka na nieruchomościach gruntowych  
położonych w Sieradzu stanowiących  działki nr: 5272/2 i nr  5270/23, 5270/26, 5270/29 
w części zabudowane  budynkami administracyjnousługowymi (oznaczonymi  w 
ewidencji środków trwałych nr inwentarzowymi:  001-297/10-4 i 001-312/11/15), cesje 
praw z umowy ubezpieczenia budynków. 

      W trakcie realizacji umowy kredytu strony mogą zdecydować o zmianie sposobu 
zabezpieczenia kredytu bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 

3.15. Kredyt zostanie przeznaczony wyłącznie na cele związane z realizacją inwestycji pn. 
„Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu. Źródłem 
sfinansowania tej inwestycji o wartości kosztorysowej brutto: 9.573.529,26 zł (słownie: 
dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć 
złotych i dwadzieścia sześć groszy) są obok kredytu środki uzyskane z bieżącej 
działalności i środki zgromadzone na rachunkach i lokatach bankowych.   

3.16. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, do specyfikacji 
dołącza się następujące dokumenty: 

      1. sprawozdania  finansowe za lata 2013—2014 wraz z uchwałami o ich zatwierdzeniu, 
      2. sprawozdania Rb- Z i Rb-N za:  IV kw. 2014 r. i III kw. 2015 r., 
      3. zgoda  Zarządu Województwa  Łódzkiego na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego, 

 4. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami wobec urzędu skarbowego, ZUS i 
jednostki samorządu terytorialnego, 

 5. zaświadczenie o nadaniu Regon, 
 6. decyzja o nadaniu NIP, 
 7. bilans i rachunek zysków i strat na 30.09.2015r., 
 8. deklaracje CIT8 za 2013 i 2014r., 
 9. opis projektowanej inwestycji, 
 10. operat szacunkowy dotyczący nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia.                                                                                                                             

3.17. Inne dokumenty niezbędne Wykonawcy do oceny zdolności kredytowej Zamawiający 
udostępni do wglądu Wykonawcom w siedzibie zamawiającego (pokój Nr 2 w godz. 7°° 
do 15°°). 

 



4. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się e-mailem, faksem, przy czym 

faksy obu stron będą potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4.3. Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. 
4.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Henryk Waluda – 

Dyrektor WORD pokój nr 2 tel. 43 822 62 68  e-mail  sekretariat@wordsieradz.pl 
 4.5. Godziny,  w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   8°° - 15°. 
5. Informacja o ofertach częściowych. 
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Informacja o zamówieniach uzupełniających. 
761. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 
7. Informacja o ofercie wariantowej. 
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 
8.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. 
91. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
10. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych. 
10.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
10.2. Rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej. 
10.3. Zamawiający nie przewiduje otwarcia rachunku podstawowego w Banku, który udzieli 

kredytu będącego przedmiotem SIWZ. Wykonawca nie może domagać się od 
Zamawiającego przejęcia rachunku bieżącego (umowa kredytowa nie może być łączona z 
umową o prowadzenie rachunku bieżącego). 

11. Dynamiczny system zakupów. 
11.1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 
12. Termin wykonania zamówienia. 
12.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5 lat począwszy od daty 

uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 
13. Termin związania ofertą. 
13.1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 
13.2. 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 60 dni. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
14.1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku 

polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką 
trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 



zewnątrz. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

14.2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
bez modyfikacji jego formy przez Wykonawcę. Dotyczy to również załączników do 
oferty, których formularze wykonał Zamawiający. 

14.3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami pkt 16 SIWZ. 

14.4. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo 
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli 
przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a 
Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

14.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia 
publicznego. 

14.6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane 
przez osobę podpisującą ofertę. 

14.7. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad,  
jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

14.8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę 
zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru: ”udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego  na realizację zadania  pn.” budowa ośrodka doskonalenia 
techniki jazdy WORD w Sieradzu ”  w kwocie  5 000 000,-   zł – nie otwierać przed 
godz. 11³° (data: 14.12.2015 r.) ” 

14.9. Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej 
powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku 
stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu. 

14.10. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później 
niż w terminie składania oferty zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą 
być one udostępnione innym uczestnikom postepowania. 

14.11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp oraz 
innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

14.12. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty. Brak 
zastrzeżenia rozumiany będzie jako przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. 
Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej 
„Tajemnica Przedsiębiorstwa”. 

15. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

15.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte w 
art. 22,  a w szczególności: 



15.1.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Warunek zostanie spełniony,  jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru 
Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Prawo Bankowe , a w przypadku Banku Państwowego, pisemne oświadczenie, że 
Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. 

15.1.2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
Dla uznania, że Wykonawca spełnia ww. warunek Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

15.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Dla uznania, że 
Wykonawca spełnia ww. warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 15.1.4. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dla uznania, 
że Wykonawca spełnia ww. warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

15.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. Dla uznania, że Wykonawca spełnia ww. warunek Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

15.2. Wykonawca w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust.  1 Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

15.3. Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 
żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

16. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz inne 
dokumenty. 

16.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków , o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(wypełnionym na formularzu 4 do SIWZ), należy przedłożyć: 

16.1.1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, a w przypadku Banku 
Państwowego, pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie 
stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. 

16.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

16.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oświadczenia 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 

16.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy. 

16.2.3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

      W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2d ustawy Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie 
z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ.  

16.3. Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które 
należy dołączyć do oferty: 

16.3.1.Wypełniony harmonogram płatności kredytu ( załącznik nr 2 do SIWZ ). 
16.3.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
17. W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, dokumenty 

winny spełniać następujące dodatkowe wymagania. 
17.1. Dla spółek cywilnych: 
17.1.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ew. przez 

pełnomocnika (jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki – załączyć 
jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników). 

17.1.2. Wszystkie wskazane w pkt 16.2. dokumenty dla każdego wspólnika oddzielnie. 
17.1.3. Pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej,  z której wynika udzielenie 

pełnomocnictwa. 
17.2. Dla konsorcjów: 
17.2.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum. 
17.2.2. Pełnomocnictwo. 
17.2.3. Wszystkie wskazane w pkt. 16.2. dokumenty dla każdego członka konsorcjum 

oddzielnie. 
18. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt.16.2. składają. 
18.1. Wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty 

potwierdzające, że: 
18.1.1. Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy.                          

Dokumenty, o których mowa w pkt 18.1. ppkt 18.1.1. powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.                                            
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 18.1. zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.                                                                         



Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.                                                                                         
Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez polskie placówki konsularne. 

19. Opis kryterium wyboru oferty oraz ich znaczenie. 
19.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

a) - cena 97% 
Przez cenę rozumie się koszty kredytu uwzględniające wysokość oprocentowania.  W 
celu obliczenia ceny dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy przy obliczaniu 
odsetek od kredytu przyjąć stałą stopę oprocentowania WIBOR 1M w wysokości 1,68% 
powiększony o oferowaną marżę niezmienną w okresie kredytowania i termin 
uruchomienia całości kredytu na dzień składania oferty tj. 14.12.2015  roku. Wysokość 
rat kapitałowych, terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych podane w załączniku nr 3 
do SIWZ nie mogą być zmienione przez Wykonawcę, ponieważ miałoby to wpływ na 
cenę ofertową, która służy do wyboru najkorzystniejszej oferty. 
OCENA OFERT: 
Pmm 

       --------  X 100 = suma punktów 
       Pmb 
       gdzie: 
       Pmm – cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert podana w PLN 
       Pmb – cena oferty badanej podana w PLN 
      b) – termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej  
      dyspozycji wypłaty: 
     - waga kryterium 3 % 
      1) maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez 
      Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Forma złożenia dyspozycji – pisemna, fax. 
      2) poszczególnym wykonawcom zostaną przyznane następujące punkty: 
      a)  1 dzień  - 3 punkty, 
      b) 2 dni  - 2 punkty, 
      c) 3 dni i dłużej - 0 punktów. 
19.2. W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która: 

19.2.1 według oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów, 
19.2.2 w przypadku gdy dwie lub więcej ofert będą zawierać taką samą cenę           
zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert, które nie mogą 
być wyższe niż złożone pierwotnie. 

19.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą 
liczbę punktów. 

20. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
20.1. Cena powinna być podana: 

20.1.1. cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
20.1.2. zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj. cena brutto. 

20.2. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 



20.3. Cena powinna być wyliczona w sposób wyczerpujący i uwzględniać wszystkie 
niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia. 

20.4. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, 
jednoznaczną i ostateczną. 

20.5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,         
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące zmian w treści oferty. 

20.6. O poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

21. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz wprowadzania zmian jej treści i zmian terminu składania ofert. 

21.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
21.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

21.3. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

21.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,      
o którym mowa wyżej. 

21.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przesłana zostanie jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

21.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. 

21.7. Każda taka zmiana wprowadzona przez Zamawiającego staje się obowiązująca i stanowi 
część SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

21.8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
i jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. 

21.9 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

22. Miejsce i termin składania ofert. 
22.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7, w sekretariacie do dnia 14.12.2015 r. do  
godz.  10³°. 

22.2 Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

23. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
23.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego w Sieradzu, sekretariat dnia 14.12.2015 r. o godz. 11³°. 



23.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert Zamawiający 
poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

23.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,  jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

23.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający przekaże informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

23.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że wystąpiła 
jedna z przyczyn wymienionych w art. 89, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24. Uzupełnienie oferty i wyjaśnienie treści złożonych ofert. 
24.1. Zgodnie z treścią art. 26 ust.3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

w określonym terminie: 
24.1.1 Nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz spełnienie 
wymagań określonych w SIWZ w stosunku do przedmiotu zamówienia lub 

24.1.2. Którzy nie złożyli pełnomocnictw albo 
24.1.3. Którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań 
określonych w SIWZ w stosunku do przedmiotu zamówienia zawierające błędy lub 

24.1.4. Którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż na dzień, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

24.2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych w SIWZ w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

24.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie 
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywanie jakichkolwiek zmian. 

25. Istotne postanowienia umowy. 
25.1. Warunki umowy zostały określone w  załącznik nr 3 do SIWZ. 
26. Środki ochrony prawnej. 
26.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy tj. art. 179-198. 

27. Powiadomienie o udzieleniu zamówienia. 
27.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 



27.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

27.2.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację. 

27.2.2. Informację z ww. danymi Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

27.2.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

27.2.4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

27.2.5. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

27.3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi, listem poleconym lub 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem, Wykonawcę o przyznaniu mu 
zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy. 

27.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób art. 94 ust. 1 pkt 2. 

27.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

28. Unieważnienie postępowania: 
28.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
28.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

29. Postanowienia końcowe: 
29.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

30. Wykaz załączników: 
30.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 
30.2. Załącznik nr 2 – Harmonogram płatności kredytu. 
30.3. Załącznik nr 3 – Warunki umowy. 
30.4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

opisanych w art. 22 ust. 1 PZP. 



30.5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunku nie wykluczenia z udziału w 
postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP. 

30.6. Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  
30.7. Załącznik nr 7 -  Sprawozdanie finansowe za rok 2013. 
30.8. Załącznik nr 8 -  Sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
30.9. Załącznik nr 9 -  Uchwała  nr 601/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2013. 
30.10. Załącznik nr 10 -  Uchwała  nr 551/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2014. 
30.11. Załącznik nr 11 -  Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych 

aktywów finansowych  na koniec IV kwartału 2014 r. 
30.12. Załącznik nr 12 -  Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych 

aktywów finansowych  na koniec III  kwartału 2015 r. 
30.13. Załącznik nr 13 -  Sprawozdanie Rb-Z  kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  na koniec IV kwartału 2014 r. 
30.14. Załącznik nr 14 -  Sprawozdanie Rb-Z  kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  na koniec III kwartału 2015 r. 
30.15. Załącznik nr 15 -  Uchwała nr 1106/15 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągniecie kredytu. 
30.16. Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i opłatami wobec urzędu skarbowego, ZUS 

i jednostki samorządu terytorialnego. 
30.17. Zaświadczenie o nadaniu Regon. 
30.18. Decyzja o nadaniu NIP. 
30.19. Bilans i rachunek zysków i strat na 30.09.2015r. 
30.20. Deklaracje CIT8 za 2013 i 2014r. 
30.21. Opis projektowanej inwestycji. 
30.22. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia.                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
…………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

OFERTA 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 

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

Nazwa i siedziba Zamawiającego 
 

………………………………………………………………………………………………. 
Nawiązując do ogłoszenia z dnia …………r. o zamówieniu na udzielenie i obsługę 
długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie budowy  Ośrodka Doskonalenia 
Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu przy. ul. Sikorskiego 1  w kwocie …………… 
zł oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie         z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ……………… zł 
(słownie:…………………………………………………………………………………………
…………..………………... …………………………………………………………………… 
 Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń. 
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany           

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zawrzeć umowę zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

SIWZ. 
 3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ. 
4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa    

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
5. Oświadczamy na podstawie art. 44, że spełniamy wymagane warunki udziału                      

w postępowaniu. 
6. Do niniejszej oferty załączamy: 
 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
 2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
 3) …………………………………………………………………………………………..... 
 4) ……………………………………………………………………………………………. 
 5) ……………………………………………………………………………………………. 
 6) …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

Harmonogram płatności kredytu 
 

Lp. Nazwa  
płatności 

Termin 
płatności  

Kwota płatności 
raty odsetkowej(  
marża + WIBOR 

1M) 

Kwota 
Płatności raty 
kapitałowej w 

zł 

Kapitał 
pozostający 
do spłaty w 

zł 
     5 000 000,- 
1 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

08.01.2016 
  

83 333,33 
 

4 916 666,67 
2 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.02.2016 
  

83 333,33 
 

4 833 333,34 
3 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.03.2016 
  

83 333,33 
 

4 750 000,01 
4 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

08.04.2016 
  

83 333,33 
 

4 666 666,68 
5 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.05.2016 
  

83 333,33 
 

4 483 333,35 
6 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.06.2016 
  

83 333,33 
 

4 500 000,02 
7 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

08.07.2016 
  

83 333,33 
 

4 416 666,69 
8 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.08.2016 
  

83 333,33 
 

4 333 333,36 
9 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

09.09.2016 
  

83 333,33 
 

4 250 000,03 
10 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.10.2016 
  

83 333,33 
 

4 166 666,70 
11 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.11.2016 
  

83 333,33 
 

4 083 333,37 
12 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

09.12.2016 
  

83 333,33 
 

4 000 000,04 
13 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.01.2017 
  

83 333,33 
 

3 916 666,71 
14 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.02.2017 
  

83 333,33 
 

3 833 333,38 
15 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.03.2017 
  

83 333,33 
 

3 750 000,05 
16 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.04.2017 
  

83 333,33 
 

3 666 666,72 
17 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

10.05.2017 
  

83 333,33 
 

3 583 333,39 
18 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

09.06.2017 
  

83 333,33 
 

3 500 000,06 
19 rata kapitałowa 

i odsetkowa 
 

 
10.07.2017 

  
83 333,33 

 
3 416 666,73 



20 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.08.2017 

  
83 333,33 

 
3 333 333,40 

21 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
08.09.2017 

  
83 333,33 

 
3 250 000,07 

22 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.10.2017 

  
83 333,33 

 
3 166 666,74 

23 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.11.2017 

  
83 333,33 

 
3 083 333,41 

24 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
08.12.2017 

  
83 333,33 

 
3 000 000,08 

25 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.01.2018 

  
83 333,33 

 
2 916 666,75 

26 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
09.02.2018 

  
83 333,33 

 
2 833 333,42 

27 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
09.03.2018 

  
83 333,33 

 
2 750 000,09 

28 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.04.2018 

  
83 333,33 

 
2 666 666,76 

29 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.05.2018 

  
83 333,33 

 
2 583 333,43 

30 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
08.06.2018 

  
83 333,33 

 
2 500 000,10 

31 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.07.2018 

  
83 333,33 

 
2 416 666,77 

32 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.08.2018 

  
83 333,33 

 
2 333 333,44 

33 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.09.2018 

  
83 333,33 

 
2 250 000,11 

34 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.10.2018 

  
83 333,33 

 
2 166 666,78 

35 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
09.11.2018 

  
83 333,33 

 
2 083 333,45 

36 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.12.2018 

  
83 333,33 

 
2 000 000,12 

37 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.01.2019 

  
83 333,33 

 
1 916 666,79 

38 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
08.02.2019 

  
83 333,33 

 
1 833 333,46 

39 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
08.03.2019 

  
83 333,33 

 
1 750 000,13 

40 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.04.2019 

  
83 333,33 

 
1 666 666,80 

41 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.05.2019 

  
83 333,33 

 
1 583 333,47 

42 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.06.2019 

  
83 333,33 

 
1 500 000,14 

43 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 

 
10.07.2019 

  
83 333,33 

 
1 416 666,81 



44 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
09.08.2019 

  
83 333,33 

 
1 333 333,48 

45 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.09.2019 

  
83 333,33 

 
1 250 000,15 

46 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.10.2019 

  
83 333,33 

 
1 166 666,82  

47 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
08.11.2019 

  
83 333,33 

 
1 083 333,49 

48 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.12.2019 

  
83 333,33 

 
1 000 000,16 

49 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.01.2020 

  
83 333,33 

 
916 666,83 

50 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.02.2020 

  
83 333,33 

 
833 333,50 

51 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.03.2020 

  
83 333,33 

 
750 000,17 

52 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.04.2020 

  
83 333,33 

 
666 666,84 

53 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
08.05.2020 

  
83 333,33 

 
583 333,51 

54 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.06.2020 

  
83 333,33 

 
500 000,18 

55 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.07.2020 

  
83 333,33 

 
416 666,85 

56 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.08.2020 

  
83 333,33 

 
333 333,52 

57 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.09.2020 

  
83 333,33 

 
249 999,19 

58 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
09.10.2020 

  
83 333,33 

 
166 666,86 

59 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.11.2020 

  
83 333,33 

 
83 333,53 

60 rata kapitałowa 
i odsetkowa 

 
10.12.2020 

  
83 333,53 

 

64 Razem    5 000 000,-  
 
 
 
Razem koszty kredytu ……………………….     zł. 
 
 
 
 
 
 
 
……………, dnia ………… r.                           …..……………………………………… 
        (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



 
 

Załącznik nr    3     do SIWZ 
UMOWA  

o udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie 
budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie WORD w Sieradzu przy ul. 
Sikorskiego 1 
 
zawarta w Sieradzu , w dniu ………. 2015 r. pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz 
NIP: 8271801963, REGON: 730364990   
zwaną dalej „Kredytobiorcą”,  który reprezentuje  Dyrektor Henryk Waluda  
 
i 
 
z siedzibą w ……………. przy ul. ……………, Oddział ……………, wpisanym do rejestru 
………………… Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowym dla ………………. 
… Wydział Gospodarczy pod nr KRS …, posiadającym  NIP nr ………….., REGON 
nr…………………………….,o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 
wysokość według stanu na dzień ……………. wynosiła …………………. złotych,  
zwany dalej „Bankiem”, reprezentowany przez: 
 
1. ....................................................................................................... 
 

2. ....................................................................................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdą  z osobna „Stroną” 
 
 
 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i 
obsługę kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy na terenie WORD w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 1 , zgodnie      z przepisami ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm. ) 
Strony niniejszym zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego w przedmiocie 
udzielenia kredytu. 
 

§ 1 
 
1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych niniejszą umową kredytu           

w walucie polskiej, w kwocie  do 5 000 0000,- zł złotych (słownie pięć milionów 
złotych), z zastrzeżeniem § 2. 

2. Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu przeznaczy na sfinansowanie inwestycji 
pn. „ budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki  Jazdy na terenie WORD w Sieradzu przy 
ul. Sikorskiego 1” . 

3. Okres kredytowania: od daty uruchomienia kredytu do ostatecznego terminu spłaty 
(ostatniej raty). 

4. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, w transzach, 
dostosowanych do potrzeb płatniczych Kredytobiorcy wynikających z postępu robót 



i wysokości ponoszonych nakładów przy realizacji inwestycji, bez składania odrębnego 
wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 

5. Uruchomienie transzy kredytu przez Bank nastąpi w ciągu …… dni roboczych od dnia 
złożenia dyspozycji przez Kredytobiorcę.  

 
 

§ 2 
 
1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia  od kredytu lub zmniejszenia  

wysokości kwoty kredytu, wskazanej w § 1 ust. 1 a także terminów i wysokości oraz 
ilości transz kredytu. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt1. ulegnie odpowiednio zmianie 
harmonogram spłaty kredytu. 

 
§ 3 

 
1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym. Stawka 

oprocentowania składa się z marży i stawki WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate).  
2. Marża banku, oparta na stopie wskazanej przez Bank w kosztorysie ofertowym, 

stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ będzie stała przez cały okres spłaty kredytu, chyba          
że Kredytobiorca  wystąpi do Banku o obniżenie jej wysokości z powodu istotnej zmiany 
warunków makroekonomicznych, co obliguje Bank do negocjacji i w ich wyniku zmiany 
wysokości marży. 

3. Bank nalicza odsetki od uruchomionej kwoty kredytu po każdorazowym zakończeniu 
kolejnego  miesiąca obowiązywania umowy z dołu. 

4. Stawkę bazową stanowi stawka WIBOR dla jednomiesięcznych okresów 
obrachunkowych (dalej WIBOR 1M) z ostatniego notowania w miesiącu, za który 
naliczane są odsetki. 

5. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się  rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu oraz 
rzeczywistą liczbę dni w danym roku. 

 
§ 4 

 
1. Kredytobiorca oświadcza, a Bank przyjmuje do wiadomości, że będzie ubiegał się 
o pozyskanie środków z innych źródeł na sfinansowanie planowanej inwestycji i w razie ich 
uzyskania, zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości kredytu.  
2. Strony zgodnie oświadczają, że zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie się dla 
Kredytobiorcy wiązać z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów. 
 

§ 5 
1. Informację o wysokości kwoty spłacanych w danym miesiącu odsetek Bank przekazuje 

Kredytobiorcy nie później niż do 5 dnia miesiąca,  na który przypada termin spłaty danej 
raty odsetek. 

 
2. Odsetki od kredytu będą spłacane w ciągu trwania umowy, do 10 dnia miesiąca 
następującego po  każdym miesiącu  obrachunkowym, przy czym: 
 
        1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia uruchomienia kredytu do końca 
             miesiąca kalendarzowego, 



        2) kolejne jednomiesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia 
             po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, 

 3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę 
kredytu. 

 
3. Spłata odsetek od kredytu następuje w walucie polskiej na rachunek wskazany przez Bank.  
 

§ 6 
 
Bankowi nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat 
i prowizji, za wyjątkiem oprocentowania kredytu, w szczególności Bankowi nie przysługują 
opłaty i prowizje z tytułu: 
a) zmniejszenia kwoty kredytu, wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, wcześniejszej 

spłaty części lub całości kredytu, rezygnacji z dalszego wykorzystania transzy bądź 
transz kredytu 

b) zmiany postanowień umowy kredytu, w tym ustalenie nowego harmonogramu spłaty 
kredytu, 

c) zmiany terminarza uruchomienia kredytu, 
d) restrukturyzacji długu w przyszłości, 

e) ustanowienia lub zmiany zabezpieczenia udzielonego kredytu, 
f) uruchomienia i prowadzenia rachunku do obsługi kredytu,  

g) czynności związanych z uruchomieniem kredytu, w tym w szczególności tzw. prowizji 
przygotowawczej, zaangażowania niewykorzystanych środków,  

h) uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz,  
i) obsługi umowy kredytu, w tym w szczególności z tytułu dokonywania przelewów lub 

innych dyspozycji Kredytobiorcy w związku z udzielonym kredytem, wysyłania 
zawiadomień/informacji, wystawiania zaświadczeń, przekazania środków kredytowych 
Kredytobiorcy itp. 

 
§ 7 

1. Karencja w spłacie kredytu będzie obejmować okres od uruchomienia kredytu do terminu 
spłaty pierwszej raty kredytu wraz z odsetkami.  

2. Kredyt spłacany będzie sukcesywnie, w malejących ratach miesięcznych ( równych 
ratach kapitałowych i malejących częściach odsetkowych z uwzględnieniem 
wypłaconych transz i okresu spłaty ). 

3. W przypadku zmiany wysokości kwoty kredytu zgodnie z § 2 ust. 1, kredyt spłacany 
będzie w malejących  miesięcznych ratach, po stosownym przeliczeniu. 

4. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części 
aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie. W takim wypadku kwota, 
od której naliczane są odsetki ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.  

5. Spłata kredytu nastąpi w walucie polskiej w drodze przelewu na rachunek wskazany 
przez Bank. 

 
 



§ 8 
 
Strony ustalają, że łączna wartość kosztów udzielenia kredytu (cena) w kwocie         
5.000.000,-zł , zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Banku wynosi....................... zł 
(słownie: ....................................................................................................................…złotych). 
 

§ 9 
 
1. Termin spłaty raty kredytu jest zachowany w przypadku wpływu do Banku środków 
najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty. 
2. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu 
roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. 
 

§ 10 
 
1. Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności  
lub niespłacenie  ich w pełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu roboczym 
niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 
2. Za każdy dzień utrzymywania zadłużenia przeterminowanego będą pobierane odsetki   w 
wysokości zmiennej stanowiącej 1,5 krotność stopy bazowej WIBOR 1M i wynoszącej na 
dzień podpisania umowy   ….  % w stosunku rocznym, powiększonej o wysokość marży 
określonej w  §3 ust.2. W przypadku braku notowań stawki WIBOR  1M dla dni, za które 
należy naliczyć powyższe odsetki, do ich wyliczenia stosuje się notowania z dnia 
poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M, odsetki od 
zadłużenia przeterminowanego naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia 
poprzedzającego jego spłatę z zastrzeżeniem, że odsetki te nie mogą być wyższe niż odsetki 
ustawowe 
3. O niespłaceniu raty kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym z  umowy lub spłaceniu 
ich w niepełnej wysokości  Bank niezwłocznie zawiadamia Kredytobiorcę listem poleconym, 
wzywając do natychmiastowej spłaty, w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu. 
 

§ 11 
1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: 
a) hipoteka umowna do kwoty 7.000.000,00 zł, zabezpieczająca spłatę kredytu ustanowiona 
na nieruchomościach będących własnością kredytobiorcy, położonych w Sieradzu i 
oznaczonych nr 5272/2 (niezabudowana) i w 5270/23, 5270/26, 5270/29 (częściowo 
zabudowanych budynkami administracyjnousługowymi), dla których Sąd Rejonowy w 
Sieradzu prowadzi odpowiednio KW nr SR1S/00063138/9 i KW nr SR1S/00012589/3, 
b) cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków posadowionych na ww.  nieruchomościach. 
2. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą lub zwolnieniem zabezpieczenia kredytu 
obciążają kredytobiorcę. 
3. Strony mogą dokonać zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu. 
 

§ 12 
 
1. Bank może wypowiedzieć umowę lub od niej odstąpić w przypadku: 
1) zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę, 
2) zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 



3) gdy Kredytobiorca stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które były tego 
przyczyną, 
4) niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, w szczególności, gdy 
spłata kredytu lub odsetek nie przebiega terminowo, kredyt został przeznaczony na inne cele 
niż określone w umowie, 
5) zmniejszenia się wartości rynkowej zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu 
udzielonego kredytu, 
6) gdy nastąpiło inne zdarzenie, które w opinii Banku mogłoby w istotny sposób wpłynąć na 
zdolność kredytobiorcy do wypełnienia jego zobowiązań związanych z umową, 
7) jeżeli informacje lub dokumenty przekazane bankowi, będące podstawą udzielenia kredytu 
lub sporządzone w okresie kredytowania, okażą się w istotnym zakresie nieprawdziwe, 
nierzetelne lub fałszywe, 
8) utraty przez Kredytobiorcę zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji potrzebnej 
Kredytobiorcy dla prowadzenia działalności,  
9) podziału, likwidacji, upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego wobec 
Kredytobiorcy, 
10) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innego wierzyciela, 
11) nieudostępnienia danych lub nieprzekazania dokumentów w sposób w terminie 
wskazanym w regulaminie lub w umowie albo uniemożliwienia przeprowadzenia inspekcji, o 
której mowa w regulaminie lub w Umowie, 
12) niespełnienia warunków określonych w § 1 lub niewywiązywania się ze zobowiązań 
zawartych w § 6 i § 10 umowy, 
13) niedotrzymania innych warunków udzielenia kredytu niewymienionych w pkt 1-12 
2. Kredytobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:  
a) zmiany przepisów powodujących niecelowość realizacji inwestycji finansowanej kredytem 
stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, 
b) wystąpienia okoliczności z § 4 ust. 1 lub sfinansowania inwestycji we własnym zakresie, 
c) zaniechania realizacji budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. 
3. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością 
kredytodawcy – 7 dni. 
4.Za datę doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia 
zawiadomienia osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 13 
 
 

Kredytobiorca zobowiązuje się do: 
1) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień i udostępnienia dokumentów, tj. bilansu, 
rachunku zysków i strat umożliwiających ocenę zdolności Kredytobiorcy do terminowej 
spłaty kredytu wraz z odsetkami, 
2) powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą i siedzibą, 
statusem prawnym.  
3) udokumentowania, na życzenie Banku, wykonania zadania np.: poprzez złożenie 
kserokopii umów/kontraktów, protokołów odbioru itp. 

 
 
 
 
 
 



§ 14 
 
Strony dodatkowo ustalają, co następuje: 
1) Kredytobiorcy przysługuje prawo do negocjowania warunków spłaty odsetek za zwłokę i 

stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. 
2) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o istotnych zmianach przepisów prawa 

mogących mieć wpływ na realizację umowy. 
3) Kredytobiorcy przysługuje prawo do: 

a. zmniejszenia wysokości kwoty kredytu, 
b. wcześniejszego uruchomienia kredytu, uruchomienia kredytu w niższej wysokości, 
c. uruchomienia kredytu w innej ilości transz,  
d. zmiany wysokości transz kredytu, 
e. zmiany terminów transz kredytu, 
f. wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu, 
g. wykorzystania środków kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzystania, 
h. wystąpienia do Banku o renegocjację warunków umownych (bez ponoszenia przez 

Kredytobiorcę jakichkolwiek kosztów) w przypadku braku środków finansowych na 
spłatę kredytu w ustalonych w umowie kredytu terminach i kwotach, 

i. zmiany (aktualizacji) harmonogramu spłaty kredytu. 
4) Kwota spłaconego kredytu oraz kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu 

wykorzystaniu. 
  

§ 15 
 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dopuszczalne są tylko w granicach 

określonych przez art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.) oraz w ust. 2 i wymagają zachowania formy 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki 
oprocentowania, która dokonywana jest w trybie § 3.  

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku:  
a) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację zadań,  które przewidziano 

jako przychody Kredytobiorcy, w tym w szczególności zmiana w zakresie szkoleń dla 
kierowców, 

b)  renegocjacji, na wniosek Kredytobiorcy warunków umownych (bez ponoszenia przez 
Kredytobiorcę jakichkolwiek kosztów) podjętych w przypadku braku środków 
finansowych na spłatę kredytu w ustalonych w umowie kredytu terminach i kwotach 

c)  gdy, na wniosek Kredytobiorcy, zostaną uzgodnione nowe warunki w spłacie kredytu 
oraz odsetek, polegające w szczególności na zmianie terminów płatności 
poszczególnych rat kredytu, wysokości spłacanych kwot raty, ustaleniu nowych 
korzystniejszych dla Kredytobiorcy warunków spłaty odsetek.  

d)  zaprzestania ustalania stawki WIBOR 1M i określenia przez strony w drodze 
negocjacji innego parametru, w oparciu, o który ustalane będzie oprocentowanie 
kredytu, 

e) gdy w trakcie realizacji umowy kredytu, strony zdecydowały o zmianie sposobu 
zabezpieczenia kredytu. 

f) zaistnienia okoliczności określonych w niniejszej umowie dotyczących możliwości jej 
zmian z tym że zmiany, o których mowa w § 14 nie wymagają sporządzenia aneksu. 



g)  gdy zaistnieją przesłanki do wypowiedzenia przez Bank wypowiedzenia umowy 
kredytu w całości lub w części w związku z wykorzystaniem kredytu lub jego części 
niezgodnie z przeznaczeniem, 
 

3. Kredytobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku 
wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym. Takie odstąpienie nie stanowi odstąpienia spowodowanego 
okolicznościami leżącymi po stronie Kredytobiorcy. 

 
 

§ 16 
 

1. Bank zobowiązuje się zapłacić Kredytobiorcy karę umowną 
    w wysokości : 
    a) 0,5% wartości zadysponowanej transzy za każdy dzień zwłoki w jej uruchomieniu, 
    b) 5% wartości kredytu określonego w §1 ust.1 w przypadku odstąpienia przez Bank 
          od umowy z przyczyn leżących po stronie Banku, a nie wymienionych w § 12. 
2. Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi karę umowną w wysokości 5% wartości 
kredytu określonego w §1 ust.1  w przypadku odstąpienia przez Kredytobiorcę od umowy z 
przyczyn leżących po jego stronie a nie wymienionych w § 12 ust. 2. 
      
 

§ 17 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i Prawa bankowego oraz innych ustaw, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
nie stanowią inaczej. 
 

§ 18 
 
Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie 
sąd dla  siedziby Kredytobiorcy. 
 

§ 19 
 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla Banku i Kredytobiorcy. 
 
 

 
Załączniki: 
1) Kosztorys ofertowy 
2) Formularz ofertowy 
 
 
 
 
 
____________________ ___________________ 
Kredytobiorca Bank 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
………………………… 
  (pieczęć Wykonawcy) 
 
Zamawiający: 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
ul. 3-go Maja 7 
98-200 Sieradz 
 
Nazwa zamówienia: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  na realizację zadań 

pn.” budowa ośrodka doskonalenia techniki jazdy na terenie  WORD w Sieradzu ” 
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) 

Wykonawca: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

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

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon …………………………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………... 

Oświadczam(y) że: 

Jestem (jesteśmy) uprawniony(uprawnieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie      

z wymaganiami ustawowymi i spełniam(y) następujące warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień niezbędnych 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. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom(i) 

odpowiedzialności karnej z art. 233 KK. 

 
 
 
 

………………..………………………… 
          (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,- zł 
– mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:  

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano 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) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano 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; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 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; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano 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; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
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; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary”. 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku; 
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
Oświadczam, że 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
………………………, dnia …………… 

……………………………………………….. 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y   osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego  na realizację zadania pn.” budowa Ośrodka doskonalenia Techniki 
Jazdy na terenie  WORD w Sieradzu ” Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami). 
 

1. Składam listę podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. – Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 ze zmianami) 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

  
 
…………………………..   ………….………………………………………... 
miejscowość i data     podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
 
 

2. Informuję, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
…………………………..   ………….………………………………………... 
miejscowość i data     podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
*Należy wypełnić pkt 1 lub 2 
 


