
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.praszka.pl

Praszka: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie do
1 858000 PLN

Numer ogłoszenia: 396478 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Plac Grunwaldzki 13, 46-320

Praszka, woj. opolskie, tel. 34 359 10 09, faks 34 3592-469.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu złotowego

długoterminowego w kwocie do 1 858 000 PLN.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie do 1 858000 PLN. a) przeznaczenie kredytu:

Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. b) Data zaciągnięcia kredytu - kredyt będzie uruchomiony w

1 transzy do dnia 28 grudnia 2011 r. na pisemny wniosek gminy w terminie 3 dni roboczych od dnia

złożenia wniosku. Kwota kredytu może ulec zmniejszeniu. c) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco

wraz z deklaracją wekslową d) Terminy spłaty kredytu: spłata kredytu nastąpi w 13 ratach, poczynając od

dnia 31 marca 2014 roku do 30 grudnia 2017 roku. e) Odsetki od kredytu płatne w następujący sposób: -

do 20 dnia każdego miesiąca od kwoty uruchomionego kredytu poczynając od 20 stycznia 2012 roku, f)

Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów (prowizji i opłat bankowych) związanych z obsługą

kredytu innych niż prowizja od udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu opartego na zaoferowanej

przez Bank stawce. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów związanych z ewentualną zmianą

postanowień umowy z Bankiem Kredytującym. g) Prowizja Banku od udzielanego kredytu nie może

przekroczyć 0,50 % kwoty zaciąganego kredytu. h) Prowizja określona w % od kwoty wykorzystanego

httn://hznO.nort::ll.ll70.I:TOV.nllinnex.nhn?mrloszenie=show&nozvCi:F19h47R&rok=?O ?011-11-?'i

http://www.praszka.pl
http://www.praszka.pl


Strona 2 z 5

kredytu, będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu. i) Bank Kredytujący nalicza prowizję tylko od kwoty

wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych opłat od kwoty kredytu, który nie został

wykorzystany przez Zamawiającego. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu

bez pobierania przez Bank prowizji i opłat. k) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne oparte o stawkę

WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Marża Banku przez cały okres kredytowania jest stała. Stawka

WIBOR 1 M na dany okres odsetkowy będzie ustalana na podstawie ostatniego notowania w miesiącu

poprzedzającym okres odsetkowy ..

11.1.4)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

11.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

111.2)ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3)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

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności, zapewniającej wykonanie zamówienia, należy przedstawić: a)

Oświadczenie, zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; b) Aktualny odpis z

właściwego rejestru albo koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawcy zobowiązani

są wykazać się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności kredytowej zgodnie z

ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst. jedno Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późno
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zm.), poprzez złożenie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym

zamówieniem.

11I.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

11I.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję

111.4.2)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

111.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

11I.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 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

111.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)

- formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1), - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania

musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć

stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. - oświadczenie o
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zastrzeżeniu ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej, d) wzór umowy kredytowej, e)

wykaz dokumentów stanowiących integralną część oferty

11I.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

Umowa zostanie zawarta według wzoru obowiązującego w banku z zachowaniem postanowień niniejszej

SIWZ., tj. - kwota kredytu długoterminowego: do 1 858000 zł; - przeznaczenie kredytu: Sfinansowanie

deficytu budżetowego w 2011 r.; - Data zaciągnięcia kredytu - kredyt będzie uruchomiony w 1 transzy do 28

grudnia 2011 r., na pisemny wniosek gminy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku; -

Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; - Terminy spłaty kredytu: spłata

kredytu w 13 ratach, poczynając od dnia 31 marca 2014 roku do 30 grudnia 2017 roku; - Odsetki od

kredytu płatne w następujący sposób: do 20 dnia każdego miesiąca od kwoty uruchomionego kredytu; -

Prowizja określona w % od kwoty wykorzystanego kredytu, będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu;

- Bank Kredytujący nalicza prowizję tylko od kwoty wykorzystanego kredytu i nie pobiera prowizji ani innych

opłat od kwoty kredytu, który nie został wykorzystany przez Zamawiającego; - Możliwość wcześniejszej

spłaty kredytu bez pobierania przez Bank prowizji i opłat; - Oprocentowanie kredytu będzie zmienne oparte

o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Marża banku przez cały okres kredytowania jest stała.

Stawka WIBOR 1 M na dany okres odsetkowy będzie ustalana na podstawie ostatniego notowania w

miesiącu poprzedzającym okres odsetkowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.praszka.pl

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

Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011
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godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13,46-320 Praszka, pak. nr 19 -

sekretariat.

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
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