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Praszka: Udzielenie dlugoterminowego kredytu inwestycyjnego w
kwocie do 1 500 000 PLN

Numer ogloszenia: 334623 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - us~ugi

Zamieszczanie ogfoszenia: obowiqzkowe.
Ogfoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza , Plac Grunwaldzki 13, 46-320
Praszka, woj. opolskie, tel. 343591009, faks 34 3592-469.

Adres strony internetowej zamawiajClcego: www.praszka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ)\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajClcego: Udzielenie dtugoterminowego kredytu

inwestycyjnego w kwocie do 1 500 000 PLN.
11.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: przedmiotem zam6wienia jest:

Udzielenie dtugoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie do 1 500000 PLN. a) przeznaczenie kredytu:

Sfinansowanie deficytu budzetowego w 201 Or. b) Data zaciqgni~cia kredytu - kredyt b~dzie uruchomiony w 1
transzy do dnia 28 grudnia 201 Or. na pisemny wniosek gminy w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia
wniosku, kwota kredytu moze ulec zmniejszeniu. c) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z

deklaracjq wekslowq, d) Terminy sptaty kredytu: sptata kredytu nastqpi w 10 ratach, poczynajqc od dnia 28

lutego 2012 roku do 31 pazdziernika 2013 roku, w terminach okreslonych ponizej: 1 rata 28 luty 2012 r. - 100

000 zt, 2 rata 30 kwiecien 2012 r. - 100 000 zt, 3 rata 30 czerwiec 2012 r. - 100 000 zt, 4 rata 31 sierpien 2012
r. - 100.000 zt, 5 rata 31 pazdziernik 2012 r. -100 000 zt, 6 rata 28 luty 2013 r. - 200000 zt, 7 rata 30
kwiecien 2013 r. - 200000 zt, 8 rata 30 czerwiec 2013 r. - 200000 zt, 9 rata 31 sierpien 2013 r. - 200.000 zt,

10 rata 31 pazdziernik 2013 r.- 200 000 zt e) Odsetki od kredytu ptatne w nast~pujqcy spos6b: - do 20 dnia

kazdego miesiqca od kwoty uruchomionego kredytu poczynajqc od 20 stycznia 2011 roku ..

11.1.4) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien uzupefniajClcych: nie.
11.1.5) Wspolny Sfownik Zamowien (CPV): 66.11.30.00-5.
11.1.6) Czy dopuszcza si~ zfozenie oferty cz~sciowej: nie.
11.1.7) Czy dopuszcza si~ zfozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 28.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM
FINANSOWYM 1TECHNICZNYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
111.2) ZALlCZKI
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Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3)WARUNKI UDZIAtU W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladajct obowictzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci

lub czynnosci; ze posiada niezb~dnq wiedz~ i doswiadczenie; ze dysponuje odpowiednim
potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zam6wienia; ze znajduje si~ w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia nalezy przedstawic: a)

Oswiadczenie, zgodnie z art. 440 spelnieniu warunk6w udzialu w post~powaniu okreslonych wart.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych - zalqcznik nr 2 do

niniejszej specyfikacji, b) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo Koncesj~, zezwolenie lub

licencj~, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podj~cie

dzialalnosci gospodarczej w zakresie obj~tym przedmiotem zam6wienia, wystawione nie wczesniej
niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania ofert (§ 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporzqdzenia)
potwierdzajqce uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci, zgodnie z ustawq Prawo
Bankowe 2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post~powania 0

udzielenie zam6wienia na podstawie art. 24 ustawy nalezy przedstawic Oswiadczenie wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wien publicznych - zalqcznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

11I.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA. DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POST~POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1)W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia 0 spelnieniu warunkow udzialu w post~powaniu, nalezy
przedlozyc:

• koncesj~, zezwolenie lub licencj~

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozyc:

• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• wykonawca powolujqcy si~ przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu
na potencjal innych podmiot6w, kt6re b~dq braly udzial w realizacji cz~sci zam6wienia,

przedklada takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)
a)formularz ofertowy (wz6r - zalqcznik nr 1), b) zezwolenie Prezesa NBP lub inny dokument upowazniajqcy
do wykonywania czynnosci bankowych, c) oswiadczenie 0 zastrzezeniu ochrony praw wlasnosci

intelektualnej i tajemnicy handlowej zlozone na zalqczniku nr 4 do niniejszej SIWZ, d) wz6r umowy
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kredytowej, e) wykaz dokument6w stanowiqcych integralnq cz~sc oferty.

111.7)Czy ogranicza si~ mozliwose ubiegania si~ 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u
ktorych ponad 50 % pracownikow stanowiet osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.praszka.pl

Specyfikacj~ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskae pod adresem: Urzqd Miejski w Praszce,

Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 02.12.2010
godzina 10:00, miejsce: Urzqd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13,46-320 Praszka, pok. nr 19 -

sekretariat.

IV.4.5) Termin zwietzania ofertet: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzetcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz~sci zamowienia: nie
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