
Mochowo: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z 

przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

kredytów

Numer ogłoszenia: 229866 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mochowo , 09-214 Mochowo, woj. mazowieckie, tel. 024 2763333, faks 024 

2763178.

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 kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 

udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.632,56 zł (słownie: jeden milion dwieście 

trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 56/100) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. 1) Okres kredytowania do 31.12.2025 r. (10 lat) 2) Dzień podpisania umowy będzie 

dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Wypłata kredytu nastąpi w terminach i transzach 

dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 28.12.2015 r. na podstawie 

pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 3) Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych na 

ostatni dzień w danym kwartale (cztery razy w roku) w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do informacji na temat wysokości odsetek na co najmniej 3 dni 

robocze przed terminem spłaty. Odsetki naliczane będą od niespłaconego kapitału. W przypadku gdy 

ostatni dzień kwartału będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po 

terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Banku udzielającego 

kredytu. Szczegółowy plan spłat odsetek określony zostanie w harmonogramie spłat, który będzie stanowił 

załącznik do umowy. 4) Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. 5) Zamawiający przewiduje okres karencji 

w spłacie kapitału. Spłaty rat kapitałowych będą następowały miesięcznie przez okres 10 lat płatnych na 

koniec każdego miesiąca począwszy od stycznia 2016 r., wg ustalonego schematu. W przypadku gdy 

dzień spłaty raty kapitałowej będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy 

po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6) 

Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości zadłużenia. 7) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Kredytodawców danych i informacji w 

postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnych zabezpieczeń. 8) 



Koszt kredytu stanowić będzie oprocentowanie kredytu zmienne według stawki WIBOR 3M powiększone o 

stałą marżę zaproponowaną przez bank. Marża określona w %, jako składnik odsetek naliczonych od 

wypłaconej części kredytu jest stała na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. Powyższe 

stanowi jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne mu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie 

dopuszcza się jakichkolwiek innych prowizji i opłat dodatkowych. 9) Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość: niewykorzystania całej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów; prawo do 

wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów; możliwość przesunięcia spłaty 

kolejnych rat kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.

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

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 spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia 

działalności bankowej i do udzielania kredytów przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) czyli 

uprawnienia do wykonywania czynności bankowych wynikające z przepisów art. 36 

ustawy poprzez dołączenie do oferty zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, a w 

przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy innych dokument potwierdzający 

rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy. Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w 

Rozdziale V

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; 

jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia 

wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w 

Rozdziale V

III.3.3) Potencjał techniczny



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; 

jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia 

wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w 

Rozdziale V

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; 

jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia 

wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w 

Rozdziale V

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; 

jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia 

wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w 

Rozdziale V

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

• 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 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 

zasoby 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;

III.4.3.2)

• 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 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 



-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Do oferty należy załączyć również: 1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 

1 do SIWZ. 2. Dokumenty wymienione w punkcie IV niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczenie: o nie 

naliczaniu odsetek w przypadku, jeżeli kredyt w całości nie będzie wykorzystany; o naliczaniu odsetek 

wyłącznie od kapitału niespłaconego; o spełnieniu warunków udzielenia kredytu określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia. 4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to 

bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie 

ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty 

pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Wykonawca wraz z 

ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik Nr 6 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część). Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich 

przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, 

w tym również tego przedsiębiorcę

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w niej przewidzianych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mochowo.bipgmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Mochowie, Mochowo 20, 09 - 214 Mochowo, pok. 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2015 

godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 - 214 Mochowo, pok. 13.



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

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


