
Numer sprawy: 05/ZP/2011

SPECYFIKACJA
 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                                                           (oznaczona dalej jako SIWZ)

           w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                                                       przetargu nieograniczonego 
                                                                      na usługi
o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759)

„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 
ZŁOTÓWKOWEGO

NA SFINANSOWANIE 
Inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich 

technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”             

                                             w kwocie 5 000 000,00 złotych

Proszowice, Styczeń 2011 r.



Podstawa prawna 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.  
759 z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w skrócie ustawą „Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności  podejmowanych  w postępowaniu  przez  Zamawiającego i  Wykonawców stosuje  się 
przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

1.  Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-52-14, faks: 386-52-58
e-mail: dzp.zoz@poczta.fm 
www.spzoz.proszowice.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759). 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  udzielenie  i  obsługa  kredytu  długoterminowego,  złotówkowego  w 
wysokości  5 000 000,00 złotych (słownie:  pięć milionów złotych)  na sfinansowanie inwestycji  pn. 
„Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w 
SP ZOZ w Proszowicach”
Okres kredytowania: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku.
Okres karencji: 12 miesięcy od dnia uzyskania kredytu.
Uruchomienie środków nastąpi jednorazowo na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie  30 dni 
od daty podpisania umowy. 
Spłata kapitału następować będzie  po okresie karencji w miesięcznych równych ratach.
Spłata odsetek następować będzie od początku okresu finansowania w ratach miesięcznych.  Spłata  
odsetek odbywać się będzie  od kwoty faktycznego zadłużenia na podstawie zawiadomienia z banku o  
wysokości naliczonych odsetek w terminie  5 dni przed datą płatności.
Rok odsetkowy: równy 365 dni.
Każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni.
Płatność rat kapitału i odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca  z tym, że jeśli będzie to  
dzień wolny od pracy ,to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 
Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR  3 M ogłaszanej  dla ostatniego dnia  
miesiąca  na  który  ogłoszona  jest  stawka  WIBOR  poprzedzającego  okres  obrachunkowy,  
skorygowanej o stałą  marżę banku . 
Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do 
wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
Zamawiający nie dopuszcza naliczania prowizji i opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie  weksel  In blanco wraz z deklaracją wekslową.
Poręczycielem będzie Organ Założycielski tj. Powiat Proszowicki w Proszowicach.
Dla  celów przygotowania  wyceny  oferty,  Wykonawcy  uczestniczący  w  niniejszym  postępowaniu 
przyjmą stawkę WIBOR 3M z dnia 31.12.2010 r. tj. 3.95 (%) , stałą marżę banku w całym okresie 
kredytowania oraz datę postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 30 kwietnia 2011 r.

mailto:dzp.zoz@poczta.fm
http://www.spzoz.proszowice.pl/


Wybrany  w  wyniku  przetargu  Wykonawca,  w  terminie  5  dni  po  zawiadomieniu  przedstawi  
Zamawiającemu do oceny projekt umowy o Kredyt. W treści umowy zawrze postanowienia SIWZ i 
Oferty.

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ): 66.11.30.00-5 

 4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy  do 31.12.2021 r.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy Pzp.

7. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:

a)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia  - jest bankiem w rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  
–  Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r.,   Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami).
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Ocena  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  dokonana  na 
podstawie złożonego  oświadczenia i dokumentu, określonego w pkt 9.1.

i

e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1 i  2 ustawy Pzp.

Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia  i  dokumentów,   określonych  w  pkt  9.2  na  zasadzie  spełnia/  nie  spełnia. Z  treści 
załączonych oświadczeń  i dokumentów musi  jednoznacznie wynikać, iż  w/w warunki Wykonawca 
spełnił  na  dzień  składania  ofert.  Nie  wykazanie  w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania 
warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania 
do uzupełnienia dokumentów.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU



Wykonawca  zobowiązany  jest,  wraz  z  ofertą  wypełnioną  na  formularzu  ofertowym  (wg  wzoru 
podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), do przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

9.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 
ustawy PZP każdy Wykonawca składa następujące dokumenty:

a) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (wg wzoru podanego w załączniku 
nr 2 do SIWZ),
b) zezwolenie  Komisji  Nadzoru  Finansowego  na  rozpoczęcie  działalności  bankowej  –  zgodnie  z 
przepisami ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) .

9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust 1 i 2, każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące 
dokumenty:

a) oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  (wg wzoru podanego w załączniku nr 
2a do SIWZ),

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy;
Jeżeli Wykonawca (Bank) nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub do innego rejestru 
przedkłada inny dokument w oparciu, o który prowadzi działalność.

c)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;

d)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualną  informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt9 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g)dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt5-8  ustawy,  mają  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się  takich zaświadczeń  - zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 



przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
zamiast dokumentu, o których mowa:
1) w pkt 9.2 b, c, d, f składa dokument lub dokumenty, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

   a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2)  w pkt9.2  e  składa  zaświadczenie  właściwego organu sądowego lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust 1 pkt4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt.1) lit. a) i c) oraz pkt2), powinny być wystawione nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument,  o którym mowa w pkt1 lit.  b)  
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt.9.2 b - f zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się  
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – oświadczenia i dokumenty,  o  
których mowa w pkt9.1a) i b) i pkt9.2 a-f powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy 
Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,  do  oferty  powinno  być  dołączone 
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokumenty  sporządzone  przez  Wykonawcę  powinny  być   własnoręcznie  podpisane  przez  osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji  
Wykonawcy ( czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć 
imienna).
Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do  podpisania  dokumentów  przez 
pełnomocników.   
Wszystkie  pełnomocnictwa  powinny  być  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej 
notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej. 
Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują 
pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i  
została  niezwłocznie  potwierdzona  pisemnie.  Korespondencja  przesłana  za  pomocą  faksu  po 



godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za 
wniesioną z datą tego dnia.

 11. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
11.1 Wykonawca  może zwrócić  się  do zamawiającego o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli  wyjaśnień  jednak nie później  niż  6 dni 
przed terminem składania ofert (art. 38 ust.1 pkt.1 Pzp), pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po 
upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić  wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający przekaże treść  zapytań  wraz z wyjaśnieniami 
wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazał  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez 
ujawniania  źródła  zapytania.  Wyjaśnienia  zostaną  także  zamieszczone  na  stronie  internetowej: 
www.spzoz.proszowice.pl 
Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

11.2 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.3 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do 
składania ofert zmodyfikować  treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  w ten 
sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.spzoz.proszowice.pl 
11.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym  wykonawców,  którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej: 
www.spzoz.proszowice.pl 

12. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest:
Marianna Maj - tel. 12 386 52 14
Informacje można uzyskać w godzinach pracy SP ZOZ poniedziałek – piątek w godzinach   7:30  do 
15:00.

13. WADIUM
1.Zamawiający  żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości  30 000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz.1158, z późniejszymi zmianami)
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP II Oddział 
Kraków 96 1020 2906 0000 1302 0174 1792.
Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: 
”Przetarg o udzielenie kredytu”. 

 14. ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

http://www.spzoz.proszowice.pl/
http://www.spzoz.proszowice.pl/
http://www.spzoz.proszowice.pl/


 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI
Termin  związania  ofertą  złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu  wynosi  60  dni.  Bieg  terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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.

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
16.1. Oferta winna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do niniejszej 
SIWZ),
b)  wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia,  których  przedstawienia  żąda  Zamawiający  zgodnie  z 
zapisami w pkt.9 niniejszej SIWZ .
16.2.  Wykonawcy  zobowiązani  są  zapoznać  się  dokładnie  z  informacjami  zawartymi  w SIWZ i 
przygotować  ofertę  zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą 
wszelkie  koszty  własne związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty,  niezależnie  od  wyniku 
postępowania.
Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim  i  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Każdy  Wykonawca  może  złożyć  w  niniejszym  postępowaniu  tylko  jedną  ofertę  pod  rygorem 
wykluczenia.  Formularz  oferty  oraz  dokumenty  sporządzane  przez  Wykonawcę  powinny  być 
podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy.  W 
przypadku,  gdy  ofertę  podpisują  osoby,  których  upoważnienie  do  reprezentacji  nie  wynika  z 
dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył  do oferty 
pełnomocnictwo.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie  treści  muszą  być  parafowane  przez  osobę/y  uprawnioną/e  do  reprezentacji  Wykonawcy. 
Wszystkie  strony  oferty  winny  być  spięte  w  sposób  uniemożliwiający  przypadkowe 
zdekompletowanie.
16.3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
a) nazwa i adres Zamawiającego,
b) nazwa i adres Wykonawcy,
c) napis:

Oferta na: „UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO 
na sfinansowanie inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich 
technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”

                           Nie otwierać przed dniem ……………..godz. …………..
Wykonawca  może  zmienić  lub  wycofać  złożoną  ofertę  pod warunkiem,  że  zamawiający otrzyma 
pisemne  zawiadomienie  o  zamiarze  wprowadzenia  zmian  lub  wycofania  oferty  przed  upływem 
terminu składania ofert.
Zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  zostanie  przygotowane,  opieczętowane  i 
oznaczone jak wyżej, a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice – Sekretariat Dyrekcji, Budynek główny, I piętro
 nie później niż do dnia 10.03.2011 r. do  godz. 11:30



Otwarcie złożonych ofert nastąpi  w dniu 10.03.2011 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego , 
świetlica V piętro.
a) Otwarcie ofert jest jawne.
b)  Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi  Wykonawcę  o  złożeniu  oferty  po  terminie  oraz  zwróci 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
c)  Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie tego zamówienia.
d) Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, Zamawiający poda nazwę firmy oraz 
adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny.
e) Wykonawcom, którzy nie byli  obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe informacje 
zostaną niezwłocznie przekazane.
17.2. Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
postępowania  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu 
do tych  informacji,  że nie mogą  być  one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  W tym 
przypadku  powinien  ją  oznaczyć  w sposób nie  budzący wątpliwości,  iż stanowi  ona  zastrzeżoną 
tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem:
„TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA,  NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM 
POSTĘPOWANIA”(art.8 ust.3 ustawy).

18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
18.1 Przez cenę rozumie się całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych 
odsetek  w  całym  okresie  kredytowania  od  udzielonego  kredytu  w  wysokości  5.000.000,00zł 
podlegającego spłacie w miesięcznych ratach.
18.2 Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć :
-  stawkę bazową (b) równą 3,95 % w skali roku,
-  że rok dzieli się na 12 okresów odsetkowych,
-  że  kredyt  będzie  uruchomiony  w  całości  30  kwietnia  2011  r.,  -  data  postawienia  kredytu  do 
dyspozycji Zamawiającego  została przyjęta w celu obliczenia ceny oferty,   
-  że odsetki będą płatne od kwoty zadłużenia, w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, 
 -  że spłata kapitału nastąpi po okresie karencji do 31 grudnia 2021 r. w równych miesięcznych ratach. 
18.2 Marża bankowa zaoferowana przez Wykonawcę winna być podana z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku.
18.3 Wyliczoną  cenę oferty  należy podać  w PLN z dokładnością  dwóch miejsc po przecinku. Przy 
wyliczaniu  wartości  ceny każdorazowo  zaokrągleniu  podlega  ich  kwota  miesięcznego  naliczenia. 
Jeżeli  parametr  miejsca  tysięcznego  jest  poniżej  5  to  parametr  setny  zaokrągla  się  w dół,  jeżeli 
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
18.4  Zamawiający  wymaga,  aby  marża  zaoferowana  zawierała  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi 
Wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu 
w  całym  okresie  kredytowania.  A  zatem Zamawiający  nie  będzie  ponosił  żadnych  dodatkowych 
prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu.

Wykonawca powinien:
- podać wysokość stałej marży banku  m ( w punktach procentowych),
- dodać marżę m  do stawki bazowej b=3,95 %, otrzymując wysokość oprocentowania ( w punktach 
procentowych),
- obliczyć sumę odsetek w zł,
- przedstawić cenę oferty w PLN cyfrowo i słownie. 

Obliczona w opisany wyżej sposób  - cena oferty  będzie służyć wyłącznie porównaniu cen ofert 
zaoferowanych przez Wykonawców i wyborowi najkorzystniejszej oferty.



Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  będzie  pobierał  odsetki  z  uwzględnieniem 
rzeczywistych wartości stawki bazowej oraz rzeczywistej ilości dni w miesiącu.

19. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Spłata  kapitału  i  odsetek odbywać  się  będzie   w  ratach  miesięcznych  w ostatnim dniu  każdego 
miesiąca  z  tym,  że  jeśli  będzie  to  dzień  wolny  od  pracy,  to  płatność  nastąpi  w  dniu  roboczym 
poprzedzającym ten dzień. 

20. INFORMACJA O WALUTACH, W JAKICH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ROZLICZENIA 
FINANSOWE
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 21. KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert ( o znaczeniu równym 100%) jest cena oferty.

Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli  dwie  lub  więcej  ofert  zawierać  będzie  taką  samą  najniższą  cenę,  Zamawiający  wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert  
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż  
zaoferowane w złożonych ofertach. 

22. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY

22.1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
22.2.Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i 
terminie zawarcia umowy.  
Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej  oferty zamieści  na tablicy informacyjnej  w siedzibie 
zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego.
22.3 Zamawiający zawiadomi także wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
b)  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta.
22.4.  W  przypadku,  gdy  jako  najkorzystniejsza  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  przed  podpisaniem  umowy  należy  przedłożyć 
zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców.
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
22.5. Ponieważ banki posługują się własnymi wzorami umów, Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana,  będzie  obowiązany w terminie  5 dni  od otrzymania  zawiadomienia,  o  którym mowa w 
pkt22.2, przekazać projekt umowy zgodny z przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo  
bankowe oraz  z  postanowienia  SIWZ i  Oferty.  Projekt  umowy powinien  zawierać  harmonogram 
spłaty kredytu.

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.



24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt16 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 69 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, Zamawiający określa istotne dla stron postanowienia, 
które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  niniejszego  zamówienia  
publicznego.  
Zawarta umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące warunków określonych w pkt.3 , 4 ,24,  
30 SIWZ i ofercie. W szczególności zawarta umowa powinna zawierać następujące warunki:
24.1.strony umowy – Zamawiający i wyłoniony w ramach niniejszego postępowania   
        Wykonawca;
24.2.kwota i waluta kredytu - 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych);
24.3.cel, na który kredyt został udzielony - sfinansowanie inwestycji budowlanej pod nazwą  
       „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego  
       wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”;
24.4. zasady i termin spłaty kredytu:
        -   termin spłaty do dnia 31.12.2021 roku,
        - 12 miesięcy karencji na spłatę kwoty udzielonego kredytu liczonej od miesiąca,            
        w którym udzielono kredytu,
        -  spłata kapitału udzielonego kredytu następować będzie  po okresie karencji w równych     
        miesięcznych ratach,
        - spłata odsetek od udzielonego kredytu następować będzie w miesięcznych ratach począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono kredytu na podstawie zawiadomienia 
Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek, co nastąpi  w terminie 5 dni przed określonym w 
umowie terminem płatności raty kredytu. Odsetki należne będą tylko od kwoty faktycznie udzielonego 
kredytu,
-  termin  zapłaty  każdej  z  rat  kredytu  (kapitał  i  należne  odsetki)  w  ostatnim  dniu  miesiąca 
kalendarzowego, z tym że jeśli dzień ten przypadał będzie na dzień ustawowo wolny od pracy lub  
sobotę, to termin zapłaty upływał będzie w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,
- rok na potrzeby umowy określony w ilości 365 dni a każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą  
ilość dni,
- Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do 
wcześniejszej spłaty udzielonego kredytu bez dodatkowych kosztów;
24.5. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany - oprocentowanie kredytu oparte jest o  
zmienną stopę oprocentowania i stałą marżę Banku. Zmienny składnik stopy oprocentowania kredytu 
ustalony zostanie według wskaźnika WIBOR 3M ogłaszanej  dla ostatniego dnia miesiąca na który 
ogłoszona jest stawka WIBOR poprzedzającego okres obrachunkowy; 
24.6.sposób zabezpieczenia spłaty kredytu - zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel   
in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Organ Założycielski tj. Powiat  Proszowicki
w Proszowicach albo poprzez zawarcie z tym organem przez Bank umowy poręczenia na podstawie
art. 876 i następnych Kodeksu cywilnego. Wybór formy poręczenia nastąpi przed podpisaniem umowy 

kredytowej;
24.7.zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu     
 standardowy zakres uprawnień obejmujący zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia na     
żądanie banku standardowych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej 

kredytobiorcy, umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu;
24.8. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych – 

uruchomienie środków udzielonego kredytu nastąpi jednorazowo na wskazany rachunek  bankowy 
Zamawiającego w terminie  30 dni od daty podpisania umowy.
24.9.wysokość prowizji – brak prowizji i opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu;
24.10. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy – standardowe warunki z zastrzeżeniem 

treści art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.11. 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 
zastrzega  sobie  możliwość  odstąpienia  od  umowy   w  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 



okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może  żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy.
24.12.dokonanie jakichkolwiek zmian umowy wymagają  – pod rygorem nieważności – zachowania 
formy pisemnej.
24.13. w sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o 
ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej,  
oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

25. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

26. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

27. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

28. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:
28.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym 
podmiotom, jeżeli mają  lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą 
ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  Środki ochrony 
prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o których mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
Środki ochrony prawej w sposób szczegółowy regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) w Dziale VI. 
28.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, 
do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.
28.3.  Odwołanie  powinno wykazywać  czynność lub zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której 
zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  musi  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, 
określać  żądanie  oraz wykazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 
odwołania.
Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.
28.4.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a – 198 g ustawy Pzp.
28.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się  zgodnie z art. 93 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

29. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia  nie  wymagał,  by  przy  realizacji  świadczenia 
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje  żadnych wymagań w tym 
zakresie.

30. PODWYKONAWCY
Z uwagi na specyfikę  przedmiotu zamówienia żadna część zamówienia nie może  być  powierzona 
podwykonawcom, tzn. Wykonawca powinien wykonać całość zamówienia.

31. INFORMACJE DODATKOWE
W  celu  umożliwienia  zbadania  zdolności  kredytowej  Zamawiającego,  w  załączeniu  do  SIWZ 
Zamawiający przedstawia następujące dokumenty:
1. Odpis z KRS
2. Statut SPZOZ
3. NIP i REGON



4. Księga rejestrowa 
5. Zaświadczenie ZUS i US
6. Bilans  - 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r., 
7. CIT 8 – 2007 r., 2008 r., 2009 r.

Informacje  i  sprawozdania o sytuacji  finansowej Poręczyciela  dostępne są na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl   

Załączniki:
1. załącznik nr.1 - Formularz ofertowy.
2. załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. załącznik nr 2a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 Proszowice, dnia 17.01.2011r                         
                                                                                                   Zatwierdzam:

                                                                                                                 Załącznik nr 1

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

telefon: 12  386 52 14
                                                                telefaks: 12 386 52 58

Nazwa zamówienia:



udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć 
milionów  złotych)  przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego i 
centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”.  

                                                                 Wykonawca:

(należy wpisać pełną nazwę Banku oraz dane, w tym do kontaktu, Oddziału Banku)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tel.: _________________________Faks: ____________________NIP:_________________

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w KRS – nie dotyczy banku państwowego):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

W imieniu  Banku,  który  reprezentuję,  oferuję  wykonanie  zamówienia  na  niżej  zaproponowanych 
warunkach  oraz  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  które 
niniejszym akceptuję.

Oferuję:

stałą marżę banku   =   _______________%

oprocentowanie kredytu na dzień złożenia oferty = 3,95% + marża =  ____________%

sumę odsetek =  ________________________  zł

cenę oferty =  __________________________ zł

(słownie: _____________________________________________________________zł )

Termin płatności
odsetek

Odsetki
od kwoty (w zł)

Stopa bazowa
= b ( w %)

Stopa 
procentowa
b + m ( w % )

Wysokość
odsetek
(w złotych)

31.05.2011 r. 5.000.000,00
30.06.2011 r.
31.07.2011 r.
31.08.2011 r.
30.09.2011 r.
31.10.2011 r.
30.11.2011 r.
31.12.2011 r.
31.01.2012 r.



29.02.2012 r.
31.03.2012 r.
30.04.2012 r.
31.05.2012 r.
30.06.2012 r.
31.07.2012 r.
31.08.2012 r.
30.09.2012 r.
31.10.2012 r.
30.11.2012 r.
31.12.2012 r.
31.01.2013 r.
28.02.2013 r.
31.03.2013 r.
30.04.2013 r.
31.05.2013 r.
30.06.2013 r.
31.07.2013 r.
31.08.2013 r.
30.09.2013 r.
31.10.2013 r.
30.11.2013 r.
31.12.2013 r.
31.01.2014 r.
28.02.2014 r.
31.03.2014 r.
30.04.2014 r.
31.05.2014 r.
30.06.2014 r.
31.07.2014 r.
31.08.2014 r.
30.09.2014 r.
31.10.2014 r.
30.11.2014 r.
31.12.2014 r.
31.01.2015 r.
28.02.2015 r.
31.03.2015 r.
30.04.2015 r.
31.05.2015 r.
30.06.2015 r.
31.07.2015 r.
31.08.2015 r.
30.09.2015 r.
31.10.2015 r.
30.11.2015 r.
31.12.2015 r.
31.01.2016 r.
29.02.2016 r.
31.03.2016 r.
30.04.2016 r.
31.05.2016 r.



30.06.2016 r.
31.07.2016 r.
31.08.2016 r.
30.09.2016 r.
31.10.2016 r.
30.11.2016 r.
31.12.2016 r.
31.01.2017 r.
28.02.2017 r.
31.03.2017 r.
30.04.2017 r.
31.05.2017 r.
30.06.2017 r.
31.07.2017 r.
31.08.2017 r.
30.09.2017 r.
31.10.2017 r.
30.11.2017 r.
31.12.2017 r.
31.01.2018 r.
28.02.2018 r.
31.03.2018 r.
30.04.2018 r.
31.05.2018 r.
30.06.2018 r.
31.07.2018 r.
31.08.2018 r.
30.09.2018 r.
31.10.2018 r.
30.11.2018 r.
31.12.2018 r.
31.01.2019 r.
28.02.2019 r.
31.03.2019 r.
30.04.2019 r.
31.05.2019 r.
30.06.2019 r.
31.07.2019 r.
31.08.2019 r.
30.09.2019 r.
31.10.2019 r.
30.11.2019 r.
31.12.2019 r.
31.01.2020 r.
29.02.2020 r.
31.03.2020 r.
30.04.2020 r.
31.05.2020 r.
30.06.2020 r.
31.07.2020 r.
31.08.2020 r.
30.09.2020 r.



31.10.2020 r.
30.11.2020 r.
31.12.2020 r.
31.01.2021 r.
28.02.2021 r.
31.03.2021 r.
30.04.2021 r.
31.05.2021 r.
30.06.2021 r.
31.07.2021 r.
31.08.2021 r.
30.09.2021 r.
31.10.2021 r.
30.11.2021 r.
31.12.2021 r.

Oświadczam, że Bank,  który reprezentuję, jest  związany niniejszą ofertą do upływu terminu 
określonego w części 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

                                                                                                                                  (pieczęć i podpis)



Załącznik Nr 2

                                                                                          ................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam,  że  podmiot,  który  reprezentuję  w  postępowaniu  o  udzielenie  kredytu 
długoterminowego  złotówkowego  w  wysokości  5.000.000,00  zł  (  słownie:  pięć  milionów 
złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji „Dobudowa bloku operacyjnego i 
centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”,  
spełnia warunki dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



                                                                                                           
                                                                                                                                       Załącznik Nr 2A

                                                                                       ................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam,  że  podmiot  który  reprezentuję  w  postępowaniu  o  udzielenie  kredytu 
długoterminowego  złotówkowego  w wysokości  5.000.000,00  zł  (  słownie:  pięć  milionów złotych 
00/100)  przeznaczonego na  sfinansowanie  inwestycji  „Dobudowa bloku operacyjnego  i  centralnej 
sterylizatorni  oraz  ich  technologicznego  wyposażenia  w  SP  ZOZ  w  Proszowicach”,  nie  podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
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