
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2

Skórzec: Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w roku 2013 oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Numer ogłoszenia: 174665 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Skórzec , ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 

025 6312891, faks 025 6312891.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skorzec.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w roku 2013 oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia 

jest udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 

roku 2013 związanego z realizacja wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań w kwocie 1.964.000,00 zł , o okresie spłaty - 5 lat tj. od 31.01.2014 r. do 31.12.2018 r. 1.2. 

Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu umowy, w następujących 

transzach: po podpisaniu umowy - 1.300.000,- zł 28.11.2013 r. - 664.000,- zł. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z 

trzydniowym wyprzedzeniem. 2. Informacje dodatkowe: 2.1. Karencja w spłacie kapitału do 31.12.2013 r. 

2.2 Karencja w spłacie odsetek: spłata odsetek od 1.10.2013r., 2.3. Dopuszcza się możliwość 

niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. 2.4. Oprocentowanie kredytu 

będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 1M plus marża 

banku. 2.5. Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy 

kredytowej. 2.6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 
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Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. 2.7. 

Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego 

zadłużenia ostatniego dnia każdego miesiąca. 2.8. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty 

kredytu. 2.9. Spłata rat kredytu w latach 2014 - 2018 następować będzie w miesięcznych ratach 

począwszy od 31.01.2014 r. przez okres 60 miesięcy. Płatne na ostatni dzień każdego miesiąca wraz z 

odsetkami. 2.10. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy 

Zamawiający ureguluję wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy przed wyznaczoną datą spłaty. 2.11. 

Ewentualna prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo dla każdej transzy kredytu, od 

wysokości wykorzystanej transzy, w dniu wypłaty transzy kredytu. 2.12. Kredyt nie może być obciążony 

innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie. 2.13. W sytuacji gdy kredyt 

zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone do dnia spłaty kredytu. 2.14. Kredyt winien być postawiony 

do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia 

środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie ich na rachunek bankowy Nr 25 

9194 0007 0055 0143 2000 0010 w BS Siedlce O/Skórzec prowadzony dla Gminy Skórzec..

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: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 16.09.2013r. do godz. 09.45 wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych), na zasadach określonych w części VIII SIWZ

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

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień, jeżeli wykaże, że: - 

posiadają zezwolenie lub inny dokument, potwierdzający uprawnienie do wykonywania 

czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 

2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w 

rozumieniu Prawa bankowego, w miejsce ww. dokumentu należy przedstawić odpowiedni 
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dokument z kraju (siedziby) banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności 

bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji nadzoru bankowego o prowadzeniu 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach 

działalności transgranicznej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.

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;

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;
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III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo 

do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (wzór pełnomocnictwa stanowi 

Załącznik Nr 2 do SIWZ);3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany; 4. Pomocniczo: kopia 

dokumentu wadialnego / bankowego dowodu wpłaty.

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.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 możliwości zmiany umowy. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy 

mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności. 2. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach: a) Zaistnienia 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, 

zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy, b) Wykonanie 

umowy przed terminem, c) Ograniczenia zakresu umowy, nie więcej niż o 30%. 3. Zmiany postanowień 

umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym 

czasie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, pokój nr 22.

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

16.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, pokój nr 18.

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