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

Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.
Numer ogłoszenia: 213162 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
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 Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zareby-kosc.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 kredytu
długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 5. Opis przedmiotu
zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu oraz na spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Postawienie kredytu do dyspozycji Gminy Zaręby
Kościelne w wysokości podanych transz: a. I transza 20.09.2015 r. w kwocie 500 000 PLN b.
II transza 15.10.2015 r. w kwocie 300 000 PLN 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany terminów uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu. Zmiana taka nie
może pociągać za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony banku. 7. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 8. Postawienie kredytu do
dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy. 9. Udzielenie karencji w spłacie
kapitału do 31.12.2015 r. 10. Spłata kredytu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu
każdego miesiąca t.j. 11. Ewentualna prowizja od sumy kredytu płatna w dniu podpisania

umowy. 12. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte na bazie stopy WIBOR
1M z miesiąca stanowiącej średnią arytmetyczną z poprzedniego miesiąca kalendarzowego
powiększonej ewentualnie o stałą marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża
nie może zostać podwyższona. 13. Wymagana jest akceptacja przez bank kredytujący
możliwości przyśpieszenia spłaty kredytu, z uwzględnieniem kosztu zmniejszonych odsetek i
prowizji w tym przypadku i bez wymogu zmiany umowy (planu spłaty kredytu załączonego
do umowy kredytowej). 14. Zamawiający wymaga od banku, by akceptował w ustaleniach
umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli
taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie
skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek
kosztów. 16. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 17. Samo
postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania
odsetek. 18. Spłata odsetek następuje w ratach miesięcznych, z korektą odsetek miesięcznych
przy skróceniu okresu w spłacie. 19. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek
przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w
pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 20. Kredyt będzie
zabezpieczony w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. 21. Oprocentowaniu
podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w
miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni. 22. Spłata
kapitału (wielkość zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). 23. Zamawiający zastrzega sobie
prawo: niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat możliwości
przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów (naliczane odsetki w takim
przypadku będą tylko za okres kredytowania) przelania kredytu na rachunek wskazany przez
Zamawiającego udzielenie kredytu nie zobowiąże Gminy Zaręby Kościelne do przeniesienia
konta bankowego do banku Wykonawcy możliwość przesunięcia spłat rat kredytu bez
dodatkowej marży 24. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy. b) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i
numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania
zamówienia. UWAGA: Wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego
postanowienia umowy..
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:
15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Odstępuje się od pobrania wadium.
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
uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie
nie określa warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie
nie określa warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie
nie określa warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie
nie określa warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

uwzględniając specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym zakresie
nie określa warunków udziału w postępowaniu

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;
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;
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 - 95
2 - czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji - 5
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
Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego w
tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty za
wykonanie usługi b) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek
obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pok. nr 10..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul.
Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, 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

