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I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Gmina Kiełczygłów 
ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów 
tel. (fax) 043 842 50 22 
NIP: 5080014537 
Regon: 730934648 
adres internetowy: www.kielczyglow.pl 

e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 
113 poz. 759) zwanej dalej „ustawą PZP”. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
      Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 
      66113000-5 – usługi udzielania kredytu 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Kiełczygłów długoterminowego kredytu do 

kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. 

2. Termin uruchomienia kredytu: sierpień 2012 r. 
3. Kredyt udzielany będzie w dowolnych transzach na wniosek zamawiającego, w celu pokrycia 

zobowiązań. 
4. Okres kredytowania ustala się na 10 lat.  
5. Bieżąca obsługa udzielonego kredytu: 

 kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych (do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał), 
 pierwsza rata spłaty kredytu – 15 marca 2013 r. 
 dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu, 
 odsetki od wykorzystanego kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach, płatne w 

ostatnim dniu miesiąca, 
 oprocentowanie liczone będzie również od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte 

na stopie procentowej WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
naliczenia odsetek, powiększoną o marżę wykonawcy (np: odsetki płatne do 30 kwietnia – 
zastosowany WIBOR 3M z 31 marca). 

6. Oprocentowanie kredytu stanowić będzie jedyny koszt zamawiającego w całym okresie 
kredytowania. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek innych prowizji lub opłat (np: 
prowizji od udzielonego kredytu, opłat bankowych, prowizji za wcześniejszą spłatę itp).  

7. Zabezpieczeniem kredytu będzie wystawiony przez Zamawiającego weksel własny „in blanco”.  
8. Dla oceny sytuacji finansowej Zamawiający udostępni oferentom: 

- sprawozdanie finansowe Gminy Kiełczygłów za 2011 rok 
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2011 rok, 
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012 roku 
- Budżet Gminy Kiełczygłów na 2012 rok, 
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kiełczygłów na lata 2012 – 2022. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Uruchomienie kredytu – sierpień 2012 r. 

Wykorzystanie kredytu do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Spłata kredytu: od 2013 do 2022 roku. 



 

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz spełniają następujące warunki: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie 
przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń 
określonych w rozdziale VI zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

 

 VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Wykonawca załączy do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 
następujące dokumenty: 

-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 PZP – 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, 

-Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złożone 
na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 

-Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 
do SIWZ, 

-Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego 
rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego 
do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,  

-Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, 

-Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z płaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert), lub uzyskał zgodę zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

-Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 
4-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert, 

-Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie czynności bankowych lub inne 
dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych. 

2. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się,  że pełnomocnictwo 
do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów załączonych do oferty. 

3. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu np. w sytuacji, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie 
mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

 



 

 VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami: 

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

      Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów, tel. 043 842 50 22, 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert). 

3. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, oraz publikuje ją w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kiełczygłów bez 
ujawniania źródła zapytania. 

4. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium:  

1. Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) może być wnoszone w: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 z późn. zm.). 

2. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Nr  57 9264 0009 0010 0003 2000 0030 

prowadzone Bank Spółdzielczy Rusiec oddział Kiełczygłów  

 Dokumenty przelewu należy opisać: wadium na przetarg nieograniczony – udzielenie kredytu  

długoterminowego. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 

3. Wadium wniesione w innej postaci niż w pieniądzu wymienionej w ust. 1 lit. b,c,d,e należy 

załączyć do oferty. Wadium to winno obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona jedną z w/w form wniesienia wadium zostanie przez 

Zamawiającego uznana za nieważną. 

5. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

IX. Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu do składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo, niedopuszczalne jest stawianie znaków „-„, 
lub wpisywanie wyrazów „bez opłat” itp. w przypadku gdy dana wartość wynosi zero. 



4. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi 
w pkt. VI niniejszej SIWZ. 

6. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone w sposób 
trwały. 

7. Składana oferta powinna być umieszczona w 2 zamkniętych i zabezpieczonych  przed 
przypadkowym otwarciem kopertach w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu 
otwarcia ofert. 

8. Zewnętrzna koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: 

„Oferta - wybór banku udzielającego długoterminowego kredytu dla Gminy 

Kiełczygłów" 

oraz klauzulę:        „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 

9. W przypadku złożenia ofert przed wyznaczonym terminem wykonawcy będą mogli dokonywać 
w nich zmian, uzupełnień, a nawet je wycofać pod warunkiem pisemnego powiadomienia 
zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofania ofert przed upływem terminu ich 
składania. Powiadomienie o prowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć w sposób i 
w formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperty zewnętrzne muszą być dodatkowo 
oznaczone „ Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98 -358 

Kiełczygłów, do dnia 13 sierpnia 2012 roku do godziny 09.00. Oferty złożone po terminie będą 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godzinie 09.15. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te zostaną odnotowywane w protokole 

postępowania. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, o których mowa w pkt 3 i 5. Zamawiający 

prześle niezwłocznie te informacje. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca określi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę oferty, stanowiącą 
oprocentowanie kredytu. 

2. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Przez pojęcie „cena oferty” zamawiający rozumie przez to przedstawioną przez oferenta 
zmienną stopę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę niezmienną w okresie całego 
kredytowania. 

4. Dla sporządzenia oferty przyjmuje się WIBOR 3M obowiązujący w dniu 31.07.2012 r.  
 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 



podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Oferty podlegać będą ocenie punktowej, na którą złożą się następujące kryteria: 

cena oferty – waga 100% 

2. Liczbę punktów badanej oferty ustala się według wzoru: 

K = (Kn/Kob)  X 100 

gdzie: 

K – liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 

Kn – najniższa wysokość oprocentowania ze złożonych ofert, 

Kob – wysokość oprocentowania oferty badanej. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie punktów. 

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.     

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o 
której mowa w pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Wykonawca wyłoniony w przetargu w terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  

przedstawia Zamawiającemu projekt umowy zgodny z warunkami określonymi w SIWZ i 

ze złożoną ofertą. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy PZP,  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 

wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 



1. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wcześniejszej spłaty kapitału kredytu w okresie 
obowiązywania umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Powyższe spowoduje ponowne 
przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia z 
tego tytułu dodatkowych kosztów. 

3. Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelanie go na konto Zamawiającego nr 15 9264 0009 
0010 0003 2000 0010.  

4. Oprocentowanie kredytu stanowić będzie jedyny koszt zamawiającego w całym okresie 
kredytowania. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek innych prowizji lub opłat (np: 
prowizji od udzielonego kredytu, opłat bankowych, prowizji za wcześniejszą spłatę itp).  

 

 XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku  przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
ustawy PZP. 

 

XVI. Wykaz załączników 

 

1. Formularz oferty, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

4. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

                                                                                                        ______________________ 
                                                                                                                      miejscowość i data 

 

 

 

 

 

 

O F E R T A  

 

 
Ja, niżej podpisana(y) ...................................................................................................... ..................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz .............................................................................................. ................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................  

 

w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia dotyczącego wyboru banku udzielającego 

długoterminowego kredytu  Gminie Kiełczygłów do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy 

złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych składamy 

następującą ofertę: 

 

1. Oferujemy usługę udzielenia długoterminowego kredytu Gminie Kiełczygłów zgodnie z warunkami zapisanymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Na cenę usługi (oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym określone w %) składać się będą wartości: 

 

a)  stopa WIBOR 3M      -             .......... %            

b)  marża banku               -             .......... % 

    RAZEM                       -             .......... %    słownie: ..........................................................................................  

 

3. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania ofert. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia wyznaczonego na 

złożenie ofert. 

 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wygrania zamówienia do zawarcia umowy nie później niż przed 

terminem związania ofertą. 

 

 

Do niniejszej oferty załączam dokumenty, o których mowa w pkt. VI specyfikacji. 

 

 

    

 

                                                                                                                            .................................................... 

                                                                                                                                  podpis upełnomocnionych  

                                                                                                                                 przedstawicieli Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 



 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

                                                                                                        ______________________ 
                                                                                                                      miejscowość i data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

oświadczam – oświadczamy*, że: 

 

 

1. Posiadam – posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

2. Posiadam – posiadamy* wiedzę i doświadczenie. 

 

3. Dysponuję – dysponujemy*(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

4. Znajduję się – znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – 

potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom – świadomi* 

odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 

podpis upełnomocnionych       

  przedstawicieli Wykonawcy      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta 



* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

                                                                                                        ______________________ 
                                                                                                                      miejscowość i data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

oświadczam – oświadczamy*, że: 

 

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – 

potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom – świadomi* 

odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

 

 

............................................... 

(podpis – podpisy)       

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

                                                                                                        ______________________ 
                                                                                                                      miejscowość i data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przyjęciu warunków przetargu 
 

 

 

oświadczam – oświadczamy*, że: 

 

1. Przyjmujemy wszystkie warunki przetargu nieograniczonego na udzielenie 

zamówienia dotyczącego udzielenia długoterminowego kredytu Gminie 

Kiełczygłów zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Warunki umowy nie mogą wykraczać poza ramy zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Jeżeli w umowie wystąpią dodatkowe warunki nie zawarte 

w specyfikacji lub warunki istniejące w SIWZ zostaną zmienione, równoznaczne 

to będzie z nie podpisaniem umowy przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

podpis upełnomocnionych       

  przedstawicieli Wykonawcy     

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta 


