
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Solec nad Wisłą , ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą,                           
woj. mazowieckie, tel. 048 3761266, faks 048 3761266. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.pl 

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 
złotówkowego w wysokości 2 041 059 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 
rok 2009. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 041 059 zł (słownie dwa miliony 
czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu na rok 2009. 2.Okres kredytowania: 24.09.2009 - 31.12.2014. 3.Okres karencji w spłacie 
kapitału - do 31.12.2009r. 4.Kredyt wykorzystywany będzie w transzach w zależności od potrzeb 
zamawiającego. Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych 
każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w 
wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie 
powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 6.Spłata kapitału następować będzie w 
równych ratach miesięcznych po okresie karencji tj. od 31.01.2010 r. do 31.12.2014 r. 7.Spłata odsetek 
następować będzie w okresach miesięcznych. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie 
uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni 
przed datą płatności. 8.Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla 
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w 
ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 9.W przypadku 
wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane 
zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 10.Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu 
uruchomienia kredytu 11.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 
12.Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie późnej niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
13.Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza 
wymienionymi w SIWZ.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) 
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia. 2) Posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez 
wykonawcę metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełni..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. kalkulacja ceny i harmonogram 
spłaty kredytu na cały okres kredytowania. 2. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie 
podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 5. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego na utworzenie banku. W przypadku banku, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia 
w życie ustawy Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia na utworzenie banku Wykonawca składa 
oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej 
zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 
665 ze zm.). W oświadczeniu należy podać datę rozpoczęcia działalności. 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.solec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Solcu nad 
Wisłą, 27-320 Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2009 
godzina 9:30, miejsce: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, 27-320 Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1 (sekretariat). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   28.08.2009r. pod numerem  
297340-2009 

 

 

 

 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.bip.solec.pl
http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

