
z dnia . i(

Uchwal
Zarząd! o

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu
bankowego”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(f.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego".

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”, 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Grzegorz Bogucki

Krzysztof Figat

Jacek Chudy

DYREKTOR 
Wydziału inwestycji . 

i Zamówień Hub licznych
Maria B \ zdi n -Pawlak
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem Jest: 
„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego’1
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Powiat Łowicki
ui. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.
Adres strony internetowej: www.powiat.iowicz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 
„ustawą PZP,ł.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do wysokości 
3 465 700,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych).
2. Zamawiający zobowiązuje się zaciągnąć kredyt do wysokości 3 465 700,00 zł jednak w kwocie nie 
niższej niż 1.000.000,00 zł.
3. Kredyt uruchamiany będzie w transzach. Zamawiający określa każdorazowo wysokość transzy 
kredytu i termin jej uruchomienia -  pierwsza transza w kwocie do 500.000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych) do dnia 22.12.2017 r. Uruchomienie transzy kredytu nastąpi na podstawie pisemnej 
dyspozycji podpisanej przez dwóch członków Zarządu Powiatu Łowickiego, która będzie złożona nie 
później niż na 3 dni robocze przed terminem uruchomienia kredytu. Datą uruchomienia środków 
może być tylko dzień roboczy. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa w dniu 31.12.2017 r.
4. Bank udziela karencji w spłacie kredytu do dnia 31.12.2018 r. Pierwsza rata płatna do 
31.01.2019 r. zgodnie z harmonogramem.
5. Koszt kredytu może składać się wyłącznie z odsetek od uruchomionej kwoty kredytu. Na w/w 
odsetki składać się będzie stopa procentowa WIBOR 1M notowana na ostatni dzień każdego miesiąca 
oraz stała comiesięczna marża Wykonawcy.
6. Kredyt spłacany będzie w latach 2019 - 2025 w 84 miesięcznych ratach, płatnych
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca z zachowaniem karencji w spłacie kapitału do dnia 
31.12.2018 r.:

Nr.
raty

Data Rata kapitału (zł)

1 31.01.2019 r. 41.258,33
2 28.02.2019 r. 41.258,33
3 31.03.2019 r. 41.258,33
4 30.04.2019 r. 41.258,33
5 31.05.2019 r. 41.258,33
6 30.06.2019 r. 41.258,33
7 31.07.2019 r. 41.258,33
8 31.08.2019 r. 41.258,33
9 30.09.2019 r. 41.258,33
10 31.10.2019 r. 41.258,33
11 30.11.2019 r. 41.258,33
12 31.12.2019 r. 41.258,33
13 31.01.2020 r. 41.258,33
14 29.02.2020 r. 41.258,33
15 31.03.2020 r. 41.258,33
16 30.04.2020 r. 41.258,33
17 31.05.2020 r. 41.258,33
18 30.06.2020 r. 41.258,33
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19 31.07.2020 r. 41258,33
20 31.08.2020 r. 41258,33
21 30.09.2020 r. 41.258,33
22 31.10.2020 r. 41258,33
23 30.11.2020 r. 41.258,33
24 31.12.2020 r. 41258,33
25 31.01.2021 r. 41258,33
26 28.02.2021 r. 41.258,33
27 31.03.2021 r. 41258,33
28 30.04.2021 r. 41.258,33
29 31.05.2021 r. 41258,33
30 30.06.2021 r. 41.258,33
31 31.07.2021 r. 41.258,33
32 31.08.2021 r. 41.258,33
33 30.09.2021 r. 41.258,33
34 31.10.2021 r. . 41.258,33
35 30.11.2021 r. 41258,33
36 31.12.2021 r. 41.258,33
37 3101.2022 r. 41.258,33
38 28.02.2022 r. 41.258,33
39 31.03.2022 r. 41258,33
40 30.04.2022 r. 41.258,33
41 31.05.2022 r. 41258,33
42 30.06.2022 r. 41.258,33
43 3107.2022 r. 41.258,33
44 31.08.2022 r. 41.258,33
45 30.09.2022 r. 41.258,33
46 3110.2022 r. 41.258,33
47 30.11.2022 r. 41.258,33
48 3112.2022 r. 41.258,33
49 3101.2023 r. 41.258,33
50 28.02.2023 r. 41258,33
51 31.03.2023 r. 41.258,33
52 30.04.2023 r. 41.258,33
53 31.05.2023 r. 41.258,33
54 30.06.2023 r. 41258,33
55 31.07.2023 r. 41.258,33
56 3108.2023 r. 41.258,33
57 30.09.2023 r. 41.258,33
58 3110.2023 r. 41258,33
59 30.11.2023 r. 41258,33
60 31.12.2023 r. 41.258,33
61 31.Ö1.2024 r. 41.258,33
62 29.02.2024 r. 41258,33
63 3103.2024 r. 41258,33
64 30.04.2024 r. 41258,33
65 3105.2024 r. 41258,33
66 30.06.2024 r. 41258,33
67 3107.2024 r. 41.258,33
68 3108.2024 r. 41258,33
69 30.09.2024 r. 41258,33
70 31.10.2024 r. 41258,33
71 30.112024 r. 41258,33
72 3112.2024 r. 41258,33
73 31012025 r. 41258,33
74 28.02.2025 r. 41258,33
75 3103.2025 r. 41258,33
76 30.04.2025 r. 41.258,33
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77 31.05.2025 r. 41.258,33
78 30.06.2025 r. 41.258,33
79 31.07.2025 r. 41.258,33
80 31.08.2025 r. 41.258,33
81 30.09.2025 r. 41.258,33
82 31.10.2025 r. 41.258,33
83 30.11.2025 r. 41.258,33
84 31.12.2025 r. 41.258,61

Jeżeii termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy
lub nie będący dniem roboczym dla Wykonawcy uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata
nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i 
opłat
8. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne 
w okresach miesięcznych, dó 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu którego dotyczą, 
a w przypadku odsetek dotyczących miesiąca grudnia 2025 roku -  do dnia 31 grudnia 2025 roku. 
Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni 
w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
9. Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę innych prowizji i opłat związanych z obsługą 
kredytu, niż określone w niniejszej SIWZ.
10. Wymienione poniżej dokumenty umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Powiatu Łowickiego 
stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

Budżet Powiatu Łowickiego na 2017 r.;
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łowickiego;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu 
Łowickiego na 2017 r.;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania 
deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w 2017 r.;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za l półrocze 2017 r.;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2016 rok.;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2015 rok.;

- Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
- Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie Rb~27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr XX1V/151/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie 
powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.
Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej,
Uchwała Nr 1/3/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku 
w sprawie wyboru Starosty Łowickiego.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r.
Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
Dodatkowe informacje dla Wykonawców.

11. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt2 Ustawy o finansach 
publicznych.
12. Kod CPV: 66113000-5.

17.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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18. Za mawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6.

20. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę -  w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia:
- Czynności techniczno -  formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym m.in. naliczanie 
odsetek, ustalanie bieżących sald, przygotowanie umowy i aneksów do umów.
21. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 
Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Za nieprzestrzeganie powyższych 
wymogów zamawiający przewiduje kary umowne określone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

IV, Termin wykonania zamówienia.
1. Termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
2. Czas obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2025 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z niżej wskazanych przesłanek określonych 
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 5) Zmiany 
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz, U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931, z 2000 r. 
poz. 548, 1027 i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 20Ó4 r. 
poz. 219, 626, 889 i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz;1409, 1592 
i 1648, z 2007 r. poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 
504, 533, 1317, 1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 
1228, 1474 i 1602, z2011 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  
Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w lit. b;
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
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udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności iub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
tub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U, z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy 
PZP.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o He wynika 
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada prawo wykonywania 
czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1876).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. ; :

cj zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym 
mowa w rozdz. V. 1. 2 lit. a niniejszej SIWZ zostanie spełniony jeżeli: każdy z nich oddzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać prawo wykonywania czynności bankowych zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
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wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy 
PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) a w przypadku 
określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający 
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa 
w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6. 1. niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale Vi niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest 
wyłącznie forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
ul. Stanisławskiego 30,
99 - 400 Łowicz.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: izp@powiatiowicki.pl
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SiWZ.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ 
będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega 
zmianie a niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
10. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
13.1 Kto (imię i nazwisko) -  w sprawach dotyczących zagadnień merytorycznych: tel.: (46) 830 00 98 
w godzinach: 9:00 -  12:00.
13.2 Rafał Pawłowski, Magdalena Żurawska - w sprawach dotyczących zagadnień formalnych oraz 
do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 
przekazanych za pomocą poczty elektronicznej lub faksu: te!. (46) 837 54 48, faks (46) 837 56 78 w 
godzinach: 9 :00- 12:00. e-mail: izp@powiatlowicki.pl
14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania zasad 
określonych przepisami ustawy PZP.

VIII, Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium 
(jeżeli było wymagane).
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą (jeżeli było wymagane). Jeżeli przedłużenie terminu związania 
ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 
iub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
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2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, Wykonawca 
spełnia warunki w postępowaniu i nie podlega wykiuczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 
do SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania 
oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli Zamawiający nie może 
pozyskać tych informacji z powszechnie dostępnych rejestrów). Jeżeli ww, osoby/osoba działa 
na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba 
udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania. 
W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów do oferty należy 
załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną de kompletację.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście 
lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób:
„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego” 
oraz „Nie otwierać przed...... ..........11.2017 r. godz. 11.00.”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne 
bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
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Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane 
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności 
ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWŻ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania 
ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują 
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 
ofert.

XI, Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30
do dnia ............11.2017 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale X ust. 10 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w sali 
na I piętrze, w dniu 29.11.2017 r., o godzinie 11.00.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.powiat.lowicz.pl informacje 
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na Formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ należy przedstawić 
kalkulację ceny uwzględniając wszelkie koszty.
2. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.
3. Cenę oferty należy określić w kwocie brutto.
4. Na cenę oferty składają się następujące elementy:
4.1. oprocentowanie zmienne kredytu, liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1 M z dnia 07.09.2017 
roku, która wynosi 1,66 %,
4.2. stała marża wyrażona w punktach procentowych,
5. Cenę oferty, która zostanie wpisana do formularza ofertowego należy obliczyć jako sumę kwoty 
odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR i stałej marży, przy czym dla wyliczenia 
należy przyjąć:
* WIBOR 1 M z dnia 07.09.2017 roku, która wynosi 1,66 %,
* kwotę zobowiązania Zamawiającego wynikającego z zaciągniętego kredytu w wysokości 
3 465 700,00 zł.
* spłatę kredytu w ratach miesięcznych zgodnie harmonogramem zawartym z rozdziale III ust. 4 
SIWZ,
6. Do jednakowego wyliczenia ceny przez wszystkich Wykonawców należy przyjąć, Ze uruchomienie 
pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy w dniu 20.12.2017 r. Nie zmienia to jednak 
wymagania zawartego w rozdziale III ust. 3 SIWZ.

10

http://www.powiat.lowicz.pl


nr sprawy: IZP.272.17.2017

7. Do obliczenia ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, 
że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366 dni.
8. Wysokość marży Wykonawcy przez okres trwania umowy jest niezmienna.
9. Zgodnie z art 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SiWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty -  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami 
i ich wagami:

Kryterium: cena 
Waga kryterium 100%
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalne 100 pkt.
Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:

Cena najniższa
-------------------------------------------  x 100 x waga = suma punktów

Cena oferty badanej

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ 
oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający oraz Jednostki będą zawierać z Wykonawcą odrębne umowy.
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3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. Inne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przysługującego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP 
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu 
odrzuceniu
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 
Załącznik nr 5 - Budżet Powiatu Łowickiego na 2017 r.;
Załącznik nr 6 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łowickiego;
Załącznik nr 7 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii do projektu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego;
Załącznik nr 8 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu 
Powiatu Łowickiego na 2017 r.;
Załącznik nr 9 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości 
sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w 2017 r.;
Załącznik nr 10 - Uchwała Składu Orzekającego RiO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 
Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za i półrocze 2017 r.
Załącznik nr 11 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 
Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2016 rok.;
Załącznik nr 12 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 
Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2015 rok.;
Załącznik nr 13 - Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. 
Załącznik nr 14 - Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. 
Załącznik nr 15 - Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Załącznik nr 16 - Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Załącznik nr 17 - Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w 
sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Załącznik nr 18 - Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.
Załącznik nr 19 - Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
Załącznik nr 20 - Uchwała Nr 1/3/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2014 roku 
w sprawie wyboru Starosty Łowickiego.
Załącznik nr 21 - Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. 
Załącznik nr 22 - Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. 
Załącznik nr 23 - Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Załącznik nr 24 - Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. 
Załącznik nr 25 - Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 26 - Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
Załącznik nr 27 -  Dodatkowe informacje dla Wykonawców.

12



Ogólne warunki umowy kredytowej

W dniu............... 2017 r. pomiędzy:
Powiatem Łowickim, NIP 834-18-82-519, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:
1.................
2 .................
zwanym dalej Zamawiającym
oraz..............................
który reprezentują:
1
2 ..............
zwanym dalej Wykonawcą.

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu długoterminowego kredytu bankowego, do wysokości 3 

465 700,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 
00/100) z terminem spłaty do dnia 31.12.2025 r. Zamawiający oświadcza, że całość kredytu 
zostanie wykorzystana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup 
papierów wartościowych.

2. Zamawiający zobowiązuje się, na podstawie niniejszej umowy zaciągnąć kredyt w wysokości 
do kwoty 3 465 700,00 zł jednak w kwocie nie niższej niż 1.000.000,00 zł.

§2
1. Kredyt będzie uruchamiany w transzach. Zamawiający określa każdorazowo wysokość transzy 

kredytu i termin jej uruchomienia, przy czym pierwsza transza kredytu w kwocie do 500.000,00 
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostanie uruchomiona do dnia 22,12.2017 r.

2. Uruchomienie transzy kredytu następuje na podstawie pisemnej dyspozycji podpisanej przez 
dwóch członków Zarządu Powiatu Łowickiego, która będzie złożona Wykonawcy nie później niż 
na 3 dni robocze przed terminem uruchomienia kredytu. Datą uruchomienia środków może być 
tylko dzień roboczy.

3. Bank udziela karencji w spłacie kredytu do dnia 31.12.2018 r. Pierwsza rata kapitału płatna jest 
do dnia 31.01.2019 r. zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust 1 umowy.

4. Ostateczny termin uruchomienia pełnej kwoty kredytu upływa dnia 31.12.2017 r.
5. W razie nieuruchomienia kredytu w terminie, o którym mowa w ust 3, Zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo odstąpienia od umowy. Przy czym prawo do złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy będzie przysługiwało w terminie 14 dni licząc od dnia powzięcia wiedzy o 
okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§3

1. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane na podstawie sumy: stawki WiBOR 1M określonej ust.
2 lit d i marży Wykonawcy w wysokości.......Marża Wykonawcy nie ulega zmianie w okresie
trwania umowy.

2. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i ustalana będzie w oparciu o jednomiesięczne okresy 
oprocentowania przy czym:

a) pierwszy rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i trwa do ostatniego dnia 
miesiąca,



b) każdy następny rozpoczyna się w dniu bezpośrednio następującym po upływie poprzedniego 
okresu tj. pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia 
miesiąca,

c) ostatni okres obowiązywania oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia okresu kredytowania,

d) w okresie kredytowania stawka WiBOR 1 M przyjmowana będzie z ostatniego dnia każdego 
miesiąca.

§4

1. Wykonawca nalicza odsetki w okresach miesięcznych od uruchomionej kwoty kredytu.
2. Pierwszy okres naliczania odsetek rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu

a kończy się w przedostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się pierwszy 
okres naliczania odsetek.

3. Każdy kolejny okres naliczania odsetek rozpoczyna się w dniu następującym po upływie 
poprzedniego okresu naliczania odsetek a kończy się z upływem przedostatniego dnia 
kolejnego miesiąca.

4. Ostatni okres naliczania odsetek kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu 
kredytowania.

5. Dla celów obliczania oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu 
oraz rzeczywistą liczbę dni w danym roku tj. 365 lub 366.

§5

1. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych
i płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczą. O kwocie odsetek 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie, nie później niż 7 dni przed terminem 
płatności odsetek.

2. O wysokości odsetek dotyczących miesiąca grudnia 2025 r. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego w terminie do dnia 29.12.2025 r.t do godz. 1000.

§6

1. Ustala się, że ostatecznym terminem spłaty kredytu będzie dzień 31.12.2025 r.
Kredyt spłacany będzie zgodnie z harmonogramem zawartym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Za mówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy. Za datę faktycznej 
spłaty kredytu lub odsetek przyjmuje się datę Wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

2. W przypadku nie zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, tj. 3 465 700,00 zł, Strony w formie 
aneksu do niniejszej umowy wprowadzą nowy harmonogram, uwzględniający zmianę 
wysokości rat proporcjonalnie do kwoty uruchomionego kredytu..

3. Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub nie 
będący dniem roboczym dla Wykonawcy, uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata 
nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu 
będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę według stopy określonej w § 3.

4. Spłata kredytu tub odsetek będzie następować w drodze przelewu na rachunek:
Nr..............................................................................................................................;

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych 
prowizji i opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do naliczania odsetek od aktualnego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętego 
kredytu a Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o wcześniejszej 
spłacie, w formie pisemnej.

§7

1. Zamawiający na podstawie art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę 
umowy dotyczącą jej przedmiotu (w tym w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy) i terminu 
realizacji w niżej wskazanych sytuacjach:



a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości i wielkości transz bądź terminów ich 
uruchomienia w sytuacji, której nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ;
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie 
są konsekwencją zawinionego działania bądź zaniechania którejkolwiek ze stron;
c) zmiany stawki podatku VAT;
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu iub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w § 7 ust. 1 lit. c) do e) i spełnienia 
warunków opisanych poniżej.
3. Zmiana umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy będzie obowiązywała od dnia zawarcia 
aneksu jednak nie wcześniej niż wejście w życie zmienionych przepisów oraz po otrzymaniu 
przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5 poniżej.
4. Zmiany umowy o których mowa w § 7 ust. 1 lit c) do e ) są możliwe i dopuszczalne tylko w 
sytuacji, w której zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez 
Wykonawcę. Brak wpływu lub brak wykazania przez Wykonawcę wpływu, o którym mowa 
powyżej uniemożliwia zmianę umowy.
5. Wprowadzenie zmian z § 7 ust. 1 lit. c) do e) Umowy wymaga uprzedniego złożenia 
Zamawiającemu pisemnego wniosku zawierającego:
a) w przypadku zmiany, o której mowa W § 7 ust. 1 lit c) Umowy - wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia a 
wpływem czynnika określonego w § 7 ust. 1 lit c) Umowy na koszt wykonania tego zamówienia;
b) w przypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 lit d) Umowy - wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia w 
wpływem czynnika określonego w § 7 ust. 1 lit. d) Umowy na koszty wykonania tego 
zamówienia. Wniosek powinien obejmować jedynie koszty wynikające z podwyższenia 
minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę. Zamawiający oświadcza, że nie będzie 
akceptował wzrostu kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom, które 
nie są konieczne do dostosowania do nowej wysokości wynagrodzenia minimalnego, w 
szczególności koszt podwyższenia wynagrodzenia powyżej wysokości wynagrodzenia 
minimalnego;
c) w przypadku zmiany o której mowa w § 7 ust. 1 lit e) Umowy - wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie Urnowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia a 
wpływem czynnika określonego w § 7 ust. 1 lit. e) Umowy na koszty wykonania tego 
zamówienia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty spowodowane zmianami.

6. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.

7. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a 
Wykonawca nie pobiera z tego tytułu opłat ani prowizji.

§8

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych należności związanych
z kredytem stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z 
deklaracją wekslową.

2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Pisemne oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w razie niespłacenia 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy stanowi integralną część niniejszej umowy.



§9

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu 
wypowiedzenia.

2. Termin wypowiedzenia umowy kredytu przez Zamawiającego liczony jest od dnia następnego 
po dniu doręczenia tego wypowiedzenia.

3. Za datę doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się dzień doręczenia oświadczenia 
osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Po doręczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu przez Zamawiającego, 
Wykonawca wstrzymuje wszelkie wypłaty z tytułu udzielonego kredytu.

§10

1. Umowa wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na 
podstawie niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

2. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie z tym 
prawem. Strony zgodnie uznają, że wszelkie spory powstałe w związku z umową będą 
ostatecznie rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe.

§11

1. Czynności formalno -  techniczne (m.in. naliczanie odsetek, ustalanie bieżących sald, przygotowanie 
umowy i aneksów do umów) związane z udzieleniem i obsługą kredytu wykonywane będą przez 
pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z 
późn. zm.).
W trakcie realizacji zamówienia przedkładanie na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie następujących dokumentów:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy iub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy iub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowanal w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;



- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji.
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w ceiu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę iub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 16.1 SIWZ czynności i podlegać będzie sankcjom określonym § 12.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający moZe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.

§12
Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 11 
ustęp 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, - w wysokości 0,5 % 
Ceny ofertowej brutto ,za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która wykonywała 
wyżej określone czynności w trakcie wykonywania zamówienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę łub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w § 11 ustęp

§13

Załącznikami do niniejszej Umowy są:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy
c) Harmonogram spłat.

§14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca




