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

Przytyk: Udzielenie kredytu bankowego.
Numer ogłoszenia: 194950-2015; data zamieszczenia: 31 lipca 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 Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie,
tel. 048 6180095 w. 35, faks 048 6180087.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przytyk.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 długoterminowego
kredytu bankowego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
Przytyk na 2015 r. Do oceny zdolności kredytowej Gmina Przytyk przedkłada się dokumentacja budżetowa wg. załącznika nr 6. 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a)
kwota kredytu: 2 650 000,00 PLN, (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych PLN), b) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do dnia 31 grudnia 2015 roku, c) wpływ
środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w
Radomiu Oddział w Przytyku Nr 70 91150002 0070 0700 0055 0001. Termin wykonaniazakończenie;31 grudnia 2015r w transzach i kwotach: Lp. Data uruchomienia transz kredytu;
kwota transzy kredytu (PLN) I transza w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy; 2 000 000,00

II transza 15.10.2015 r. ; 650 000,00 Razem : 2 650 000, 00. UWAGA! Kredytobiorca zastrzega
sobie możliwość zaciągnięcia mniejszej raty kredytu w przypadku pozyskania środków . W tym
celu Kredytobiorca złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 5 dni przed datą
uruchomienia transzy. d) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 czerwca 2016 roku, e) spłata
ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 29 grudnia 2023 roku, f) spłata kapitału kredytu nastąpi w
następujących terminach i kwotach w PLN: Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w
PLN 1. I rata 30.06.2016 r. 80 000,00 2. II rata 30.06.2017 r. 160 000,00, 3. III rata 29.12.2017 r.
160 000,00, 4. IV rata 30.06.2018 r. 189 000,00 5. V rata 31.12.2018 r. 189 295,00, 6. VI rata
30.06.2019 r. 100 000,00, 7. VII rata 31.12.2019 r. 100 000,00, 8. VIII rat 30.06.2020r. 100
000,00, 9. IX rata 31.12.2020r. 100 000,00, 10. X rata 30.06.2021r. 100 000,00, 11. XI rata
31.12.2021r. 100 000,00, 12. XII rata 30.06.2022r. 100 000,00, 13. XIII rata 31.12.2022r. 100
000,00, 14. XIV rata 30.06.2023r. 535 000,00, 15. XV rata 29.12.2023r. 536 705,00. Razem 2
650 000,00. g) Odsetki naliczane będą kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków, do
obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w
stosunku do 365 dni w roku, począwszy od dnia 01 września 2015r.h)Spłata odsetek i kapitału
będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy okres
obrachunkowy, jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy,
płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. i)Karencja spłaty kredytu; j)
Ostateczny termin wykorzystania kredytu - do 31 grudnia 2015r.k) Oprocentowanie zmienne w
stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę potencjalnego Banku kredytodawcy. l) Dla celów porównawczych kredytodawca do oferty winien przyjąć marżę do
WIBOR 3M ze strony NBP - z dnia ogłoszenia o zamówieniu mniejszego postępowania.
m)Koszty kredytu stanowią; - oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym
okresie kredytowania stanowi suma stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału
kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży
banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane
z obsługą kredytu wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby
skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym
okresie kredytowania.- prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu. Prowizja musi
zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. n)Zamawiający
zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części kredytu lub przedterminowej spłaty kredytu bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.o) W przypadku spłaty kredytu we
wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca
umowy.p) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową.r) Wymaga się, od wykonawcy, że nie będzie naliczał kosztów z tytułu:- prowizji
przygotowawczej,- prowizji za sporządzenie aneksów,- prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, s) Waluta; PLN. t)Wykonawca zobowiązuje się do
uruchomienia środków kredytowych w terminie max 3 dni od złożenia pisemnego wniosku przez
Zamawiającego. u) Uruchomienie następować będzie na podstawie polecenia
przelewu.Zamawiający informuje, że nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczanych przez
Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed zawarciem umowy z
wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w dokumentacji postępowania wszelkie
dane, które umożliwiają sporządzenie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym
Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ..
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:
31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
•

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

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 w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualne
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy Prawa Bankowe inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie
ustawy, o której mowa w art. 193 ww. ustawy Prawo Bankowe lub inne
równoważne dokumenty potwierdzające prawo prowadzenia działalności w
zakresie przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść złożonego
dokumentu Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść
złożonego dokumentu, zgodnie z formułą (spełnia-nie spełnia)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena
spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia- nie
spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie art.22 ustawy pzp. złożonym według zał. nr 2
do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena
spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia- nie
spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie art.22 ustawy pzp. złożonym według zał. nr 2
do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena
spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia- nie
spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie art.22 ustawy pzp. złożonym według zał. nr 2
do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena
spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia- nie
spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie art.22 ustawy pzp. złożonym według zał. nr 2
do SIWZ.

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;

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;

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)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem. W powyższym przypadku ustalenia podane w pkt III.4.3.1 dotyczące terminu
wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
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 - 97
2. postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego - 3

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
Przewidywane zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian; a. w przypadku
zagrożenia płynności finansowej zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na
usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innej podobnej okoliczności, bądź załamaniem
dochodów budżetu przez pogorszenie sytuacji gospodarczej; b. dopuszcza się także możliwość
przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas nieoznaczony, zmianę wysokości rat kwartalnych
oraz czasowe zawieszenie spłaty kredytu; c. skrócenie okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenie
kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, d. zmiany
terminów dostępności transz kredytu oraz ich wysokości, e. dopuszcza się możliwość obniżenia
marży banku, jak również stopy procentowej w trakcie trwania umowy kredytowej, w drodze
negocjacji w formie pisemnej, f. zmiany przepisów prawnych pozostających w związku z
przedmiotem zamówienia, g. w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy, h. w
razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.przytyk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Przytyku ul. Zachęta 57, pokój nr 29, 26-650 Przytyk..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przytyku , 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57,
pokój nr 24, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: .
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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
31 lipca 2015r. oraz na;

- strona internetowa; www.bip.przytyk.pl
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Przytyk, dnia 31 lipca 2015r.

