
Numer sprawy: GP/16/2012 Poddębice, 30.01.2012 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi 

Nazwa zadania: 
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na 
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 
I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
Nazwa Zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. 
Ulica: Łódzka 17/21 
Kod Miejscowośd: 99-200 Poddębice 
tel 0 43 678 83 69 
fax 0 43 678 83 69 
Strona WWW: www.geotermia.poddebice.pl 
E-mail: geotermiapoddebice@wp.pl 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484) a także wydanych 
na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeo wykonawczych dotyczących przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą byd składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 
2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówieo publicznych (Dz. U.  Nr 282 poz. 1650), 
3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówieo oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeo Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U.  Nr 282 poz. 
1649). 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówieo publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 
Prawa zamówieo publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych. 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu w wysokości 2.400.000 PLN 
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zał. Nr 3 i Nr  6 do SIWZ. 
kod CPV 
66113000-5 Usługi udzielania kredytu 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówieo uzupełniających. 
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom: 
wykonawca może powierzyd wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 



podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym 
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom. 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
7.1 Wymagana jest należyta starannośd przy realizacji zobowiązao umowy, 
7.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
7.3 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numeru faks oraz innych ustaleo 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
7.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
IV. Termin wykonania zamówienia 
- rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy 
- zakooczenie - do 31.12. 2022 r. 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
wymagane jest posiadanie zezwolenia do wykonywania czynności bankowych określone 
w ustawie z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe ( Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 
z późn. zm.). 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie określa 
szczególnych wymagao 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagao 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagao 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegad będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówieo publicznych. 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treśd nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówieo publicznych. 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) 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 Prawa zamówieo publicznych 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego 
- spełnia/ nie spełnia. 
VI. Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie mają dostarczyd wykonawcy w celu 



potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 
A.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 
A.3) Podpisane istotne postanowienia umowy. 
A.4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówieo publicznych. 
A.5) Potwierdzenie wniesienia wadium 
A.6) W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania 
wykonawcy – w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodnośd z 
oryginałem ( jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze 
sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) z podaniem 
Zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. 
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikad, do jakich czynności prawnych dana osoba/y 
została/y umocowana/e 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust 1 Prawa zamówieo publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 
B.1) 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. 
W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 zawarte 
jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. B.7) niniejszej specyfikacji. 
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnieo/pełnomocnictw osób składających ofertę, 
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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. 
B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
B.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
B.7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyd następujące dokumenty: 
Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym 
zamówieniem publicznym, tj. zezwolenie do wykonywania czynności bankowych 
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4), B.6) składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 



miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) 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 - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.5) składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
D.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym punkcie, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w 
niniejszym pkt. „D". 
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
E.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyd pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
E.2) Oferta winna zawierad: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B.1) – B.7)dla każdego 
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
F.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą byd składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnośd z oryginałem". 
F.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny byd poświadczane za zgodnośd z 
oryginałem przez te podmioty 
F.3) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 
prawnego. 
F.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
F.5) Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeo, wniosków i innych: 
1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
1.2 Pytania muszą byd skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1.3 Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
1.3.1Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu 
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1.3.2 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeo, 
wniosków, zawiadomieo oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 



2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Prezes Zarządu Anna Karska 
tel. 0 43 678 83 69 
fax 0 43 678 83 69 
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego. 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnieo 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem pkt.2). 
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 
kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid 
wyjaśnieo lub pozostawid wniosek bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawid wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treśd zapytao oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnieo czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmodyfikowad treśd specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 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. 
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyd termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówieo Publicznych przedłużając jednocześnie termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówieo publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo 
Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeo oraz na 
stronie internetowej. 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego 
w niniejszej SIWZ 
2. Ustala się wadium dla  przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: 



dziesięd tysięcy złotych. 
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 
3.1 w pieniądzu, 
3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 
3.3 w gwarancjach bankowych, 
3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 
3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy Nr 57 9263 
0000 0008 8734 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Za termin wniesienia wadium w 
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 
5. Wadium wnoszone w innych formach, zgodnie z punktem 3.2 -3.5 należy złożyd w oryginale wraz z 
ofertą. 
6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówieo publicznych zawarte 
w art. 45 i 46. 
7. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegad 
będzie odrzuceniu 
IX. Termin związania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócid się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyd termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
A. Przygotowanie oferty 
1) Wykonawca może złożyd jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierad wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6) Dokumenty winny byd sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierad informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą byd naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny byd spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
B. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniad 



następujące warunki: 
1. Oferta winna byd podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyd do oferty 
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien byd upoważniony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązao zawartej umowy 
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może byd krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 
C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
1.Opakowanie oferty 
Wykonawca powinien umieścid ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 
i zawierającym oznaczenie: 
„Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na 
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. Nie otwierad przed 20.02.2012 r. godz. 10.45” 
oraz adres Wykonawcy. 
2. Tajemnica przedsiębiorstwa 
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą byd udostępniane, informacje te 
należy umieścid w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 
“Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu 
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podad również w formularzu 
oferty. 
3. Zmiana lub wycofanie oferty:1) Wykonawca może wprowadzid zmiany w złożonej ofercie lub 
ją wycofad, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i 
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny byd 
przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo 
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyd napisem “zmiana”. 
2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno byd podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 
składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, 
należy opatrzyd napisem „wycofane”. 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
Oferty należy składad do dnia: 20.02.2012 do godz. 10.45 w siedzibie Zamawiającego: 
Geotermia Poddębice Sp. z o.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 
Pokój nr: 116 
Oferty zostaną otwarte dnia: 20.02.2012 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o. w budynku 
Urzędu Miejskiego w Poddębicach 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 
Pokój nr: 116 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 



1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2. Za cenę usługi rozumiany jest koszt odsetek wyliczonych na podstawie ofertowego 
oprocentowania i harmonogramu spłaty określonego w SIWZ i formularzu cenowym 
stanowiącym zał. Nr 4 do SIWZ. 
3. Do wyliczenia kosztów obsługi dla potrzeb oceny ofert należy przyjąd stawkę WIBOR 1M z 
Dnia 16.11.2011- 4,74) . 
4. Cena podana w ofercie winna obejmowad wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
5. Cena może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
6. Wysokośd marży wykonawcy podanej w ofercie nie może ulec zmianie podczas trwania 
umowy 
7. Cenę oferty wykonawca jest zobowiązany podad opierając się na górnej kwocie podanego 
kredytu, czyli 2. 400.000,00 zł 
8. Niedopuszczalne jest podawanie marzy, w tym m.in. „ …., jednak nie mniej niż ….”, „….. 
jednak nie więcej niż ….”, „od……..do….”, „ około …..”, itp.; wartości powinny byd podane 
liczbowo oraz słownie; niedopuszczalne jest stawianie znaków „-„ lub pisanie „bez opłat”, w 
przypadku, gdy dana wartośd wynosi zero ( w takim przypadku należy wpisad 0,00. 
9. Cenę oferty należy przedstawid z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy 
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zwolnienia od podatku od towaru i usług ( Dz.U. nr 68, poz. 
360) 
10. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawid w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cenę 
przenieśd z formularza cenowego stanowiącego zał. Nr 4 do SIWZ . 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Cena 100% 
1.1 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
C= Cmin/Cox100x100% gdzie Cmin- cena oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty 
badanej. 
1.2 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 
ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowieo wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 
punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, 



4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeo, 
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, 
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. 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. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta możliwe jest 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 
się od zawarcia umowy zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
Istotne postanowienia umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ. 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania 
oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz 
postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówieo 
publicznych. 
XVIII. Postanowienia koocowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakooczeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. Udostępnienie dokumentów odbywad się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
- udostępnienie dokumentów odbywad się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
- wykonawca nie może samodzielnie kopiowad lub utrwalad treści złożonych ofert, za pomocą 
urządzeo lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
- udostępnienie może mied miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. 
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 one byd udostępnione. 
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówieo 
publicznych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), oraz 
Kodeks Cywilny. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześd specyfikacji: 
1.Formularz oferty – zał. Nr 1 do SIWZ 
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 do SIWZ 
3.Istotne postanowienia umowy – zał. Nr 3 do SIWZ 
4.Formularz cenowy zał. Nr 4 do SIWZ 
5.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –zał. Nr 5 do SIWZ 
6.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia i Dokumenty służące do oceny  sytuacji 
ekonomicznej Zamawiającego -  zał. Nr 6 do SIWZ. 
       Zatwierdzam: 
       Prezes Zarządu 
       (-)Anna Karska 


