Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public

Nowy Kawęczyn: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 1286416,00 zł.
Numer ogłoszenia: 209647 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie , Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy
Kawęczyn, woj. łódzkie, tel. 046 8314289, faks 046 8314289.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.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 kredytu
długoterminowego w wysokości 1286416,00 zł..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 1 286 416,00 zł
(słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 00/100) z
przeznaczeniem na finansowanie planowanego w roku 2013 deficytu związanego z wydatkami
ujętymi w budżecie gminy. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1.
Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego na rachunek bieżący w dniu podpisania umowy.
2. Uruchomienie środków następować będzie na podstawie powiadomienia banku w dowolnych
kwotach i terminach. 3. Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków.
Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku
do 365 dni w roku. 4. Spłata kapitału w terminach miesięcznych z karencją spłaty 1 raty kapitałowej
do 31.01.2014 r. spłata odsetek następowała będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu

miesiąca z karencją pierwszej raty odsetkowej do 31 stycznia 2014 r. 5. Ostateczny termin
wykorzystania kredytu - do 30 grudnia 2013 roku. 6. Koszty obsługi kredytu stanowią: a)
oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę
stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca okresu
obrachunkowego i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty 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, b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 1 286 416,00 zł. Prowizja musi
zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. 7. Prowizja będzie
płatna w terminach uruchomienia transz kredytu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 9. Zamawiający
zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 10.
Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11. W umowie kredytowej za
obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w pkt 6. 12. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień
publicznych..
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: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
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
o

•

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
•

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tego warunku.

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:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) 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;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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;

III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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)
1.formularz ofertowy zgodnie ze wzorem załączonego do specyfikacji - załącznik nr 1,
2.pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty
upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego, 3.projekt umowy
zgodny z warunkami przedstawionymi w SIWZ wynikającymi z punktu XVIII, 4.zgodę na
zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, 5.zgodę na możliwość
niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

6.zgodę na możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
7.zobowiązanie do postawienia do dyspozycji kredytu w terminie w dniu zawarcia umowy,

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Nowym Kawęczynie, 96-115 Nowy Kawęczyn, pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie pokój nr 8..
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

