
Stawiguda: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 576 608
zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i
kredytów.
Numer ogłoszenia: 291647 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda , ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 5126475, faks 089 5126910.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiguda.com.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa
długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 576 608 zł z przeznaczeniem na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem
zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 576
608,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i
kredytów. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 8 lat, z uwzględnieniem sześciomiesięcznej
karencji w spłacie kapitału. 2) Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do
dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy
kredytowej do dnia 31 grudnia 2010r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 3)
Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: - grudzień 2010 - 576 608,00 4)
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku
zmniejszenia zapotrzebowania na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów- bez prowizji i opłat. 5) Wykorzystanie kredytu następować będzie w
formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego Zamawiającego - odpowiadających
celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony, bez prowizji i opłat. 6)Wykonawca
będzie przekazywał Zamawiającemu dzienne wyciągi bankowe potwierdzające dokonane
operacje na rachunku kredytowym ( w tym także naliczone i spłacone odsetki ) w terminie 1-
go dnia po dniu dokonania operacji, bez prowizji i opłat. 7) Oprocentowanie kredytu będzie
zmienne, ustalane jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 3M z 3
miesięcy poprzedzających miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży
Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w
pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym



okresie obowiązywania umowy. 8) O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym
miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 12-tego dnia każdego
miesiąca w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. 9) Wykonawca będzie naliczał odsetki
od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę
dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia
z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 10) Spłata
odsetek naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w 25-tym dniu
każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych
kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12-tym dniu każdego następnego
miesiąca - bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą
od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału - od zadłużenia malejącego. W
przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki
za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu,
spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym Harmonogramem
spłaty rat kapitałowych. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną
spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez
obciążania Zamawiającego kosztami. 11) Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu
należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za
ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 12) W przypadku likwidacji stawki
WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi
stawkę WIBOR 3M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki
WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 13) Łączna spłata rat kapitałowych
z umowy kredytowej następować będzie w ostatnim dniu miesiąca wymienionego w
poniższym Harmonogramie. 15.07.2011 - 72 076,00 zł, 15.07.2012 - 72 076,00 zł, 15.07.2013
- 72 076,00 zł, 15.07.2014 - 72 076,00 zł, 15.07.2015 - 72 076,00 zł, 15.07.2016 - 72 076,00
zł, 15.07.2017 - 72 076,00 zł, 15.07.2018 - 72 076,00 zł 14) Za spłatę kredytu lub jego rat
przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat
kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w
pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy, wyjątek
stanowić będzie spłata rat w miesiącu grudniu - nastąpią one w ostatnim dniu roboczym
miesiąca. 15) Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po
uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni
kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 16) W
przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu
Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu, bez
kosztów obciążających Zamawiającego. 17) Wykonawca określi informacje i dokumenty
odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający
zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. 18) Prawne zabezpieczenie spłaty
kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z
deklaracją wekslową. 19) Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z
Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. 20) Wykonawca nie
będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 96.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże że: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności na podstawie
ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z pózn.
zm.). Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty:
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym
mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72,
poz. 665 z późn. zm.) a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo
Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w
życie  ustawy,  Oświadczenia  art.  22  ust.  1  -  załącznik  nr  3  do  SIWZ  Nie  wykazanie  w
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia
dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty: Oświadczenia
art. 22 ust. 1 - załącznik nr 3 do SIWZ Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu
czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty: Oświadczenia
art. 22 ust. 1 - załącznik nr 3 do SIWZ Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu
czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty: Oświadczenia
art. 22 ust. 1 - załącznik nr 3 do SIWZ Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu
czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty: Oświadczenia
art. 22 ust. 1 - załącznik nr 3 do SIWZ Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia
spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu
czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 2. pełnomocnictwa osób
podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającej
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
Pełnomocnictwo Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez
notariusza (zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Dz. U. z
2002 r. Nr 42, poz. 369, z poźn. zm.). 3) wypis z właściwego rejestru, jeśli przepisy odrębne
wymagają wpisu do rejestru, Banki państwowe winny przedstawić statut oraz kopie
dokumentów powołujących Radę Nadzorczą i Zarząd i dokumenty potwierdzające
umocowanie osób składających oświadczenie woli w jego imieniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. W razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- bez prowizji i
opłat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.stawiguda.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek
Wykonawcy przesłany do Zamawiajającego na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska
10 , 11 - 034 Stawiguda Koszt SIWZ 24 plus koszty przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.10.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034
Stawiguda pok. 18 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy
ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


