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GPK.0272.6.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia publicznego:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
planowanego deficytu budżetowego”

553 858,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1.1. Gmina Domanice zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do
udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 553 858,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie
planowanego deficytu budżetowego zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
1.2. Dane Zamawiającego:
Nazwa i adres:
Gmina Domanice
Strona internetowa:
www.domanice.eu
Adres e-mail:
ugdomanice@wp.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
Numer telefonu:
25 63 129 82
Numer faksu:
25 63 129 82
1.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były
kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne
zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może
spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy
wnoszącego.
1.4. Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia
ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ: bip.domanice.eu
Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie
internetowej do upływu terminu składania ofert.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015
r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
2.2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz w
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sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 380 ze
zm.).
2.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia
publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.
39 -46 ustawy Pzp.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

2.5. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Ustawa Pzp.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w
postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2254).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2263 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016
r. poz. 1128).
2.6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi wraz z
załącznikami kompletny dokument, obowiązujący Wykonawcę i
Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania
przetargowego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.

5.

Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. W związku ze specyfiką zamówienia wszystkie elementy przy
wykonaniu zadania są kluczowe, dlatego wykonawca winien wykonać je sam.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.

3.2. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008)
66.11.30.00-5 – Usługi udzielenia kredytu.
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
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1.

Charakterystyka kredytu:

Dokładny czas uruchomienia i kwota kredytu zostaną określone przez zamawiającego w oparciu o
pisemną dyspozycję o uruchomienie kredytu, która zostanie złożona wykonawcy za pośrednictwem
faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.
Uruchomienie kredytu musi nastąpić w dwóch transzach ;
- I transza kredytu dostępna na 26.07.2018r w wysokości
76 877,84 zł,
- II transza kredytu dostępna na 31.08.2018 w wysokości 476 980,16 zł
i nie później niż w ciągu trzech dni następujących po dniu, w którym zostanie złożona wykonawcy
pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomienie kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu rozumie
się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy zamawiającego.
Kredyt zaciągnięty będzie na okres od 26 lipca 2018 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. Spłata kredytu
nastąpi w kwartalnych ratach w ostatnim roboczym dniu, począwszy od 2019roku w następujący
sposób:

Kwartały

Rok
2019
2020
2021
2022
Razem:

Razem:

I

II

III

IV

25.000,00
37.822,00
37.822,00
37.822,00

25.000,00
37.822,00
37.822,00
37.822,00

25.000,00
37.822,00
37.822,00
37.822,00

25.000,00
37.820,00
37.820,00
37.820,00

100.000,00
151.286,00
151.286,00
151.286,00
553.858,00

Inne warunki dotyczące spłaty:
 Zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna w przypadku zmiany WIBOR
3M
 Oferent określa w ofercie stopę procentową odsetek na dzień otwarcia ofert składającą się z
ogłoszonej przez Prezesa NBP stawki WIBOR 3 M za ostatni roboczy dzień maja 2018 r., tj.
1,70% oraz stałej, w całym okresie kredytowania marży banku.


Odsetki miesięczne w okresie spłaty składać się będą ze stawki WIBOR 3 M za ostatni roboczy
dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualny oraz stałej, w całym okresie kredytowania
marży banku.
 Nie przewiduje się prowizji i innych opłat, na rzecz Wykonawcy, od udzielenia kredytu.
 Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu: niedopuszczalna.
 Odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą być wyższe niż odsetki podstawowe + 3
punkty procentowe.
 Żądanie wcześniejszej spłaty kredytu dopuszczalne tylko w przypadku podziału lub likwidacji
Kredytobiorcy
 Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego spłacania rat kredytu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, tj. prowizji, abonamentów, opłat, odsetek itp.
Zabezpieczeniem kredytu i odsetek wynikających z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
Żądanie przez wykonawcę wcześniejszej spłaty kredytu jest niedopuszczalne.
2.
Informacje dodatkowe:
a)
Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
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b)

c)
d)
e)

Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone
przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności
hipoteką lub zastawem.
Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych zamawiającego nie ciążą
żadne zajęcia egzekucyjne.
Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w
bankach i innych instytucjach finansowych poręczeń i GWARANCJI
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców
danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych
wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania.
3.4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia: czynności związanych z obsługą administracyjnoksięgową kredytu.

1.

2.

3.

1.
2.

3.
4.

5.

3.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
Wykonawca w terminie 1 dnia od podpisania umowy przekaże
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących
czynności określone przez Zamawiającego w pkt. 3.4 SIWZ, tj. pisemne
oświadczenie Wykonawcy lub pisemne oświadczenia pracowników
zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione 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.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób
wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji
wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie
Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie
składek ZUS i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których
mowa w niniejszym punkcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary w
wysokości 2 000,00 zł.
3.6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonywanie zamówienia przez cały okres realizacji umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana
jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą
przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów
faks, adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i
terminowego wykonania zamówienia.
Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z
wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w
jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć działań i czynności objętych
ofertą i wynikającą z niej Umową.
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1.

3.7. Finansowanie zamówienia:
Zamówienie to jest finansowane z budżetu Gminy Domanice.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: Zakończenie 30.12.2022 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące w szczególności:
1.
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument, że posiada
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.), a w przypadku
określonym w art. 178 ust. 1 tej ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie
działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
2.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.
Zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6.PODSTAWY WYKLUCZENIA
6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia będą mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcy na podstawie:
1. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku, do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
2. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24
ust. 7 ustawy Pzp.
6.4.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
6

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
6.5.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 -20
lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
6.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp.
6.7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje
w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona najpierw oceny ofert a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie uchylał się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.9.Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie
wykluczeniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty,
którymi Wykonawca powinien wykazać spełnianie tych warunków oraz niepodleganie wykluczeniu (na
zasadzie warunku granicznego - spełnia / nie spełnia).
6.10. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykażą braku podstaw do wykluczenia.
6.11.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.12.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek
określony w pkt. 5.1 pkt. 1) oraz warunki określone w pkt. 6.1 i 6.2 SIWZ powinien spełniać każdy z
Wykonawców samodzielnie.
6.13.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1.jest niezgodna z ustawą,
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4.
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5.
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6.
zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu,
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7.
8.
9.

10.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą,
jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.14. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE
WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1.Oświadczenia składane przez Wykonawcę razem z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (wg. załącznika nr 2 do SIWZ),
2.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg. załącznika nr 3 do
SIWZ).
3.Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert w/w oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wymienione
w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
7.2 Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp należy złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 b ustawy
Pzp, które zostały określone przez Zamawiającego w pkt. 5.1 SIWZ należy złożyć:
a)

Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178
ust. 1 tej ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed
dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe.

7.3.Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu w terminie 2 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, dotyczącej: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
8

i warunków płatności zawartych w ofertach.
1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp należy złożyć:
a)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg.
załącznika nr 4 do SIWZ).
7.4 .Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7.2. i 7.3. SIWZ nie są dołączane do
oferty.7.5.Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp7.6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 ze zm.).
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w rozdz. 7 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7.8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenia
określone w pkt. 7.1 i pkt. 7.3 SIWZ oraz dokumenty wymagane w pkt. 7.2 pkt. 1) i 2) SIWZ winny być
złożone przez każdego Wykonawcę.
7.10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.2 pkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.11. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.10 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.12.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów
wystawienia stosuje się odpowiednio.
7.13. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców
(konsorcja / spółki cywilne):
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2.W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno
być dołączone do oferty.
3.W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej
wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie zażądać złożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich
partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.14.Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1.Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
2.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą
3.Oświadczenia Wykonawcy, składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania w/w podmiotów.
4.Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w SIWZ
7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym,
wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony
własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli znak ten jest
nieczytelny, lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w
inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
8.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9..Zaleca się wykorzystanie przez Wykonawców załączonych wzorów dokumentów -załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać
wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się
składania alternatywnych co do treści dokumentów.
7.15 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
1.Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2.Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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3.Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany
przez siebie sposób.
4.Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w
prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
5.Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6.Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 ze zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
7. Następstwem stwierdzenia nieuprawnionego zastrzeżenia poufności części oferty przez Wykonawcę
jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji, o czym Zamawiający powiadomi
Wykonawcę
8.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSOB UPRAWNINYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
8.1.Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji:
1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub
faksem.
2.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego
przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt.
1.2 niniejszej specyfikacji
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu
Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.
5.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przesłane faksem, należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
6.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
7.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
8.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
8.2.Wyjaśnienie treści SIWZ:
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2.Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
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3.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku.
4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na
stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla przetargów.
8.3.Modyfikacja treści specyfikacji:
1.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zamieszczone zostaną na stronie
internetowej Zamawiającego.
3.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert,
jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji,
zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały
nowemu terminowi.
4.Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert na czas niezbędny
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2
ustawy Pzp.
5.Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o
zmianach na stronie internetowej.
8.4.Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1.Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, 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
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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3.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5.Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp podlega odrzuceniu.
7.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
8.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
9.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.5.Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:



w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Beata Rombel - SKARBNIK
GMINY .
w sprawach formalnych Danuta Szklarz - Inspektor ds. przetargów - tel. 25 63 129 82.

9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.TERMIN ZWIĄZANIA UMOWĄ
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 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

11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.
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2.Stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
4.Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do
SIWZ.
5.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z
wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.
11.2.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
11.3.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11.4Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.5.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
11.6.Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11.7.Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu znajduje się w punkcie 7. „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” niniejszej SIWZ.
11.8.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.9.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w
punkcie 1.2 niniejszej specyfikacji oraz opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz
oznaczone w sposób następujący:
OFERTA NA PRZETARG:
„Nie otwierać przed przetargiem”
11.10.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1Oferty należy składać na adres lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Domanice w
sekretariacie do dnia 11.07.2018 r. do godz.11:00.
2.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
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3.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
4.Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Domanice, dnia 11.07.2018r. o godz. 11:30.
5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
7.Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa oraz adres Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków
płatności.
8.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
-.kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
-firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. )
oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3
dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 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 o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

13.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
2.Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen .
3.Cenę oferty, Co dla kredytu w PLN należy rozumieć jako sumę kosztów
oprocentowania kredytu ,
tj. Co = Ko , gdzie: Ko -całkowite koszty oprocentowania kredytu wyliczone w oparciu o zasady
uruchomienia i spłaty określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4.W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy obliczyć koszty
oprocentowania Ko -przyjmując stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego. Obliczenie wartości
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Ko: dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30.05.2018 r. w wysokości
1,70% powiększona o marżę niezmienna w okresie kredytowania.
5 .Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający określa dokładną datę wypłaty
kredytu na dzień:,
- I transza kredytu dostępna na 26.07.2018r w wysokości
76 877,84 zł,
- II transza kredytu dostępna na 31.08.2018 w wysokości 476 980,16 zł
celem obliczenia ceny.
6.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) liczbowo i słownie, w złotych polskich
będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Każdy Wykonawca
może zaproponować tylko jedną cenę.
14.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERTY
14.1Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
1.oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
3.złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4.
oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
14.2. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę
punktową:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
Cena (C)
60 %
1.
Termin uruchomienia kredytu (T)
40 %


Zasady oceny ofert wg kryterium Cena:
𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎 =

cena oferowana minimalna brutto
cena 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

x 60 pkt

Zasady oceny ofert wg kryterium Termin uruchomienia kredytu
Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin uruchomienia kredytu wynosi 3 dni
robocze od podpisania umowy. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu uruchomienia
kredytu dłuższego, przekraczającego 3 dni robocze od dnia podpisania umowy Zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
W kryterium Termin uruchomienia kredytu zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
Objaśnienie:
Termin uruchomienia kredytu
Punkty
Następnego dnia roboczego od podpisania umowy 40 pkt
Drugiego dnia roboczego od podpisania umowy 20 pkt
Trzeciego dnia roboczego od podpisania umowy 10 pkt
13.3.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + T gdzie:
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LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie C -liczba punktów przyznanych za
kryterium „Cena"
T -liczba punktów przyznanych za kryterium „Termin uruchomienia kredytu"
13.4.
Wynik.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
13.5.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.2.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.3.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.
14.4.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14.5.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
14.6.
1.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
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2.
3.

4.

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
unieważnieniu postępowania-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.7.
W przypadkach, o których mowa wart. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa
w pkt. 15.6. pkt. 2) SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
14.8.
Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 15.6 pkt. 1) i 4) SIWZ, na
stronie internetowej.
14.9.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Zamawiający zawrze umowę w sprawie
zamówienia publicznego, w terminie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
14.10.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Miejsce i termin podpisania umowy
zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
14.11.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
16.1.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
16.2.
Spłata kredytu oraz odsetek będzie następowała zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszej specyfikacji i ofercie wybranego Wykonawcy, w wysokości uzależnionej od kwoty
wykorzystanego kredytu.
16.3.
Zamawiający przewiduje zmianę terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia
w przypadku przedłużającej się procedury postępowania przetargowego.
16.4.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
16.5.
Zastrzega się możliwość -na wniosek Zamawiającego -dokonania zmiany umowy w
zakresie ustalonych terminów spłaty rat kredytu oraz harmonogramu spłaty rat kredytu (kwot
rat kredytu), w tym zmiany terminu obowiązywania umowy.
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16.6.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych w szczególności:
1.
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2.
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami.
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
17.1.
Środki ochrony prawnej przysługują 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.
17.2.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
17.3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
17.4.







Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

17.5.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
17.6.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17.7.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.8.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
17.9.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

17.10.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.11.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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17.12.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
17.13.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198 ustawy Pzp.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu
postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
18.2.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania,
 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,30 zł.




18.3.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,
faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie
dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz
wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
18.4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy
ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny.
18.5.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. ZAŁĄCZNIKI
Lp.
1.
2.

Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

3.

Załącznik nr 3

4.
5.

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty I PROJEKT UMOWY
Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Wzór informacji o powiązaniach kapitałowych
Harmonogram spłat rat kredytowych

Załącznik nr 6
6a. Oszacowanie wartości zamówienia kredytu długoterminowego.
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6b. Wykaz zaciągniętych przez Gminę Domanice pożyczek i kredytów wg stanu na dzień
31.05.2018 r.
6c. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.
6d. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Gmina Domanice.
6e. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Urząd Gminy Domanice.
6f. Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Domanice.
6g. Uchwała Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 10 listopada 2010 r.
– w sprawie powołania Skarbnika Gminy- Głównego Księgowego Budżetu.
6h. Decyzja w sprawie nadania NIP dla Gminy Domanice.
6i. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
6j. Uchwała Si.230.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 maja
2018 r. – w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
6k. Uchwała Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 4 maja 2018 r. – w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r.
6l. Uchwała Nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 4 maja 2018 r.- w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2018-2022.
6m. Uchwała Si.148.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia
6 kwietnia 2018 r. – w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Domanice
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
6n. Uchwała Si.8.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 r. – w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy Domanice przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022.
6o. Uchwała Nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. – w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018-2022.
6p. Uchwała Si.7.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 3 stycznia 2018 r.– w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu
określonego w uchwale budżetowej Gminy Domanice na 2018 r.
6r. Uchwała Nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. – w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Domanice na 2018 rok.
6s. Uchwała Si.401.2017 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 29 listopada 2017 r.– w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Domanice na lata 2018-2022.
6t. Uchwała Si.400.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 listopada 2017 r. – w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Domanice na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu
budżetowego.
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6v. Uchwała Si.6.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 2 stycznia 2017 r. - w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Domanice , przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023.
6w. Uchwała Nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 r. – w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017-2023.
6x. Uchwała Si.7.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 2 stycznia 2017 r. – w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetowego Gminy Domanice określonego w uchwale budżetowej na 2017 rok.
6q. Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Domanice na 2017 rok.
6y. Uchwała Si.312.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2017 r. – w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Domanice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
6z. Uchwała Si.176.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2017 r.- w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Domanice sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
6za.Uchwała Si.392.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 r. – w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017-2023.
6zb. Uchwała Si.391.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 r. – w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Domanice na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania przewidzianego
w nim deficytu budżetowego.
6zc. Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu (RB) za I kwartał 2018 r.
6zd. Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu (RB) za IV kwartał 2017 r.

Zatwierdzam SIWZ
Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki
Domanice 18.06.2018r
data i podpis)
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Sporządził:
Inspektor ds. z.p. Danuta Szklarz
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