
FN .271.1.2015 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  /Dz. U  z  2013 r,  poz 907, ze zm./  zwaną dalej ustawą. 

 

Przedmiot  zamówienia: 

Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 10 098 502,06 zł dla Gminy Tarnów  

na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2015 rok. 

 

I. Zamawiający: Gmina Tarnów,  33-100 Tarnów  ul. Krakowska 19,  

Adres strony internetowej: www.gmina.tarnow.pl 

II. Tryb  udzielenia  zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości większej niż kwota 

określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

III. Opis  przedmiotu  zamówienia: 

Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 10 098 502,06 zł dla Gminy Tarnów  na 

pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2015 rok. 

Zamawiający wymaga, aby udzielanie kredytu i obsługa jego spłaty odbywała się wg poniższych 

zasad: 

1. Udzielenie kredytu do kwoty  10 098 502,06 złotych – kredyt zostanie pobrany w transzach,  

których wysokość zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę do wiadomości banku na  1 dzień 

roboczy wcześniej -  na rachunek kredytobiorcy. 

2. Spłata kredytu w latach i kwotach: 

a) 2016 rok    -   600 000,00 zł 

b) 2017 rok    -    600 000,00 zł 

c) 2018 rok    -    800 000,00 zł 

d) 2019 rok    -  1 000 000,00 zł 

e) 2020 rok    -  1 250 000,00 zł 

f) 2021 rok    -  1 250 000,00 zł 

g) 2022 rok    -  1 595 502,06 zł 

h) 2023 rok    -  1 500 000,00 zł 

i) 2024 rok    -  1 503 000,00 zł 

 

 
 



3.  Spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy 

każdego miesiąca, począwszy od 29.02.2016 r.  

4. Spłata odsetek następować będzie w następujących terminach : 

a) odsetki od kredytu za rok 2015 będą płatne jednorazowo w dniu 31.12.2015 r. 

b) odsetki za lata 2016 – 2024  – w terminach spłaty rat kapitałowych. 

5. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, 

notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). 

6. Stała marża banku (określona w załączniku nr 1a do SIWZ), nie podlegająca zmianie 

przez cały okres wykonania zamówienia. 

7. Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią. 

8. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco”. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania  części kredytu postawionego 

do jego dyspozycji. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i 

prowizji. 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu 

IV. Części zamówienia: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

VI. Oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VII. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: lipiec 2015 – grudzień 2024 r. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu : 

1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

1.   Spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj: 

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający wymaga posiadania 

uprawnień do udzielenia kredytów przewidzianych w art. 5 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z  2015 r., poz. 128 ), 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Zamawiający 



wymaga aby wykonawca w ramach wymaganego doświadczenia udzielił w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej 

dwóch kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego o wartości nie mniejszej 

niż 5.000.000 PLN każdy, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia – w celu sprawdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej Zamawiający  

wymaga złożenia przez Wykonawcę sprawozdania finansowego za  

2014 rok – bilans oraz rachunek zysków i strat, 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia 

osobiście, bez udziału podwykonawców 

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferenta dokonana zostanie komisyjnie poprzez: 

1.   sprawdzenie   dokumentów   i    oświadczeń   w   zakresie   kompletności,    aktualności 

odpowiadania wymogom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na 

podstawie kryterium spełnia/nie spełnia. 

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

1) Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków   udziału  w   postępowaniu  - 

załącznik nr 2, 

2) Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o wpisie 

    do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   lub             

zgłoszenia   do   ewidencji   działalności   gospodarczej,   wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

3) Zezwolenia lub licencję na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w Ustawie Prawo 

bankowe, 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 



oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 

7) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  

usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wg załącznika nr 3 oraz załączenia 

dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje), oraz  

sprawozdanie finansowe za 2014 rok – bilans oraz rachunek zysków i strat, 

8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1. w pkt 1., ppkt 2),5),6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

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

2. pkt 4) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

3. dokumenty, o których mowa w pkt 8) ppkt 1 litera a i c oraz ppkt 2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument o którym mowa w pkt 8) ppkt 1 litera b powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8) ppkt 1 i 2, 

zastępuje się 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. Przepisy pkt 8 ppkt 3 stosuje 

się odpowiednio. 

 



Wyżej   wymienione   dokumenty   mogą  być  złożone  w  formie   oryginałów   lub   kserokopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

2.  Dokumenty   wymagane   w   przypadku   składania   oferty   przez   wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

Oferta winna zawierać dokumenty wymagane w pkt IX 1.1-1.6 dla  każdego z członków 

konsorcjum z osobna. 

W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania potencjałów wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 

Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia  oraz   informacje  zamawiający  i  wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na 

adres: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19,  33-100 Tarnów , faksem: /48 14/ 688 01 30 lub na 

adres e-mail: skarbnik@gmina.tarnow.pl  

                      aaleksander@gmina.tarnow.pl 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

- P. Irena Podraza - tel. (48 14) 688 01 27 – Skarbnik Gminy  

- P. Anna Aleksander – tel. (48 14) 688 01 19 – Z-ca Skarbnika Gminy 

 

XII. Wadium: 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 złotych (słownie złotych: 

Piętnaście tysięcy 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

 a) Pieniądzu, 

b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

c) Gwarancjach bankowych, 

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275, ze.zm). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany 

rachunek bankowy Zamawiającego: 

Nr konta: BSR Kraków Oddział w Tarnowie 51 8589 0006 0250 0926 

0360 0003 z dopiskiem „wadium - kredyt długoterminowy dla Gminy 

Tarnów". 

5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty 

należy załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 

wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 3 litera „b"-„e" 

zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu 

poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w  

siedzibie Zamawiającego. 

XIII. Termin związania ofertą: 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres  60 dni.   

 

XIV. Opis  przygotowania  oferty: 

1. Przygotowanie oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i opisana „oferta do przetargu 

nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy 

Tarnów”, 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i 

załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane w nich zawarte, 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę, 



9) Zaleca się aby strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty, 

10) Oferta złożona przez wykonawcę musi zawierać projekt umowy kredytowej, obejmujący 

warunki opisane w pkt III SIWZ. 

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w:  siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tarnów  

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 6A  /Dziennik podawczy/ do dnia  10.06.2015 r. 

do godz. 12:00. 

Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tarnów 

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, sala nr 207 – II piętro/  dnia  10.06. 2015 r. 

o godz. 12:15. 

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - 

jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. 

Do wyliczenia ceny należy przyjąć zakładane terminy i wielkości pobrania 

transz oraz terminy i wielkości spłaty rat kapitałowych, stałą stawkę WIBOR 1  

M będącą średnią arytmetyczną z m-ca  marca 2015  w wysokości             1,64  

%,   oraz własną marżę banku wyrażoną w % z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku .  

 

Cena stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1M i marży własnej banku. 

 

Sporządzając wycenę dla celu porównania ofert należy przyjąć następujące założenia: 

Kwota kredytu : 10 098 502,06  zł. 

Terminy i wielkości pobrania transz kredytu  /ustalone tylko do celów obliczenia ceny/ 

 - dla celów obliczenia ceny zakłada się że kredyt zostanie pobrany w jednej transzy  w dniu   

15 grudnia 2015 r. 

                15.12.2015       -      10 098 502,06 zł 



 Terminy i wielkości spłaty rat kapitałowych: 

1 rata   29.02 2016 kwota    -   100 000,00 zł 

2 rata   30.04.2016 kwota    -   100 000,00 zł 

3 rata   30.06.2016 kwota    -   100 000,00 zł 

4 rata   31.08.2016 kwota    -   100 000,00 zł 

5 rata   31.10.2016 kwota    -   100 000,00 zł 

6  rata  31.12.2016 kwota    -   100 000,00 zł 

7  rata  28.02.2017 kwota    -   100 000,00 zł 

8  rata  30.04.2017 kwota    -   100 000,00 zł 

9  rata  30.06.2017 kwota    -   100 000,00 zł 

10 rata  31.08.2017 kwota   -   100 000,00 zł 

11 rata  31.10.2017 kwota   -   100 000,00 zł 

12 rata  31.12.2017 kwota   -   100 000,00 zł 

13 rata  28.02.2018 kwota   -   133 330,00 zł 

14 rata  30.04.2018 kwota  -    133 330,00 zł 

15 rata  30.06.2018 kwota  -    133 330,00 zł 

16 rata  31.08.2018 kwota  -    133 330,00 zł 

17 rata  31.10.2018 kwota  -    133 330,00 zł 

18 rata  31.12.2018 kwota  -    133 350,00 zł 

19  rata  28.02.2019 kwota  -   166 660,00 zł 

20  rata  30.04.2019 kwota  -   166 660,00 zł 

21 rata  30.06.2019 kwota  -    166 660,00 zł 

22 rata  31.08.2019 kwota  -    166 660,00 zł 

23 rata  31.10.2019 kwota  -    166 660,00 zł 

24 rata  31.12.2019 kwota  -    166 700,00 zł 

25 rata  29.02.2020 kwota  -    208 330,00 zł 

26 rata  30.04.2020 kwota  -    208 330,00 zł 

27 rata  30.06.2020 kwota  -    208 330,00 zł 

28 rata  31.08.2020 kwota  -    208 330,00 zł  

29 rata  31.10.2020 kwota  -    208 330,00 zł 

30 rata  31.12.2020 kwota  -    208 350,00 zł 

31 rata  28.02.2021 kwota  -    208 330,00 zł 

32 rata  30.04.2021 kwota  -    208 330,00 zł 

33 rata  30.06.2021 kwota  -    208 330,00 zł 

34 rata  31.08.2021 kwota  -    208 330,00 zł 

35 rata  31.10.2021 kwota  -    208 330,00 zł 

36 rata  31.12.2021 kwota  -    208 350,00 zł 



37 rata  28.02.2022 kwota  -    265 915,00 zł 

38 rata  30.04.2022 kwota  -    265 915,00 zł 

39 rata  30.06.2022 kwota  -    265 915,00 zł 

40 rata  31.08.2022 kwota  -    265 915,00 zł 

41 rata  31.10.2022 kwota  -    265 915,00 zł 

42 rata  31.12.2022 kwota  -    265 927,06 zł 

43 rata  28.02.2023 kwota  -    250 000,00 zł 

44 rata  30.04.2023 kwota  -    250 000,00 zł 

45 rata  30.06.2023 kwota  -    250 000,00 zł 

46 rata  31.08.2023 kwota  -    250 000,00 zł 

47 rata  31.10.2023 kwota  -    250 000,00 zł 

48 rata  31.12.2023 kwota  -    250 000,00 zł 

49 rata  29.02.2024 kwota  -    250 500,00 zł 

50 rata  30.04.2024 kwota  -    250 500,00 zł 

51 rata  30.06.2024 kwota  -    250 500,00 zł 

52 rata  31.08.2024 kwota  -    250 500,00 zł 

53 rata  31.10.2024 kwota  -    250 500,00 zł 

54 rata  31.12.2024 kwota  -    250 500,00 zł 

 

W celu jednolitego sposobu wyliczenia ceny, do niniejszej specyfikacji załącza się 

arkusz kalkulacyjny, stanowiący załącznik nr 1 a . 

 

XVII. Informacje   dotyczące   walut   obcych,   w  jakich   mogą   być   prowadzone 

rozliczenia: 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XVIII. Kryteria oceny oferty: 

1. Kryteria oceny ofert . 

 Wybór  oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 

waga, sposób punktowania): 

Nazwa kryterium                                                                              Waga 

Cena                                                                                                 100 pkt 

 

Oferta zawierająca najniższą cenę wybrana, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 



                                         Oferowana najniższa cena 

        L. punktów =      ----------------------------------------------------   x 100 pkt 

                                              Cena badanej oferty 

 

3. Wynik. 

Oferta, która uzyskała największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do 

zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. Warunki umowy: 

Umowa kredytu zostanie zawarta w oparciu o projekt umowy sporządzony przez Wykonawcę, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zastrzega się, że istotne jej postanowienia zawarto w pkt 

III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz pkt VII SIWZ - termin wykonania zamówienia. 

 

XXII. Środki ochrony prawnej: 

Zgodnie z przepisami Działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej 

 

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu: 

Wyniki   postępowania  zostaną ogłoszone  zgodnie z  wymogami   ustawy  oraz w siedzibie 

zamawiającego i na stronie internetowej: www.gmina.tarnow.pl  

XXIV. Postanowienia końcowe: 

Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu na zasadach określonych w ustawie 

Pzp oraz rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się 

będzie wg poniższych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, 

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

http://www.gmina.tarnow.pl/


dokumenty, 

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy  oraz Kodeks cywilny. 

 

XXV. Załączniki: 

Załączniki do specyfikacji 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

2. Przewidywane koszty obsługi kredytu -  załącznik nr 1a 

3. Oświadczenie - załącznik nr 2 

4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług na udzielenie kredytu długoterminowego – 

załącznik nr 3 

 

Tarnów, dnia  27 kwietnia 2015 r. 

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Tarnów 

 

                                                                                                                     mgr Grzegorz Kozioł 

                                                                                                              


