Zaręby Kościelne: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne
Numer ogłoszenia: 243200 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na zadanie inwestycyjne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.810.000 zł z przeznaczeniem na: - Budowę
sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach
Kościelnych 2. Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego od dnia podpisania umowy
do 15.12.2010 na podstawie dyspozycji pisemnej Zamawiającego. 3. Udzielenie karencji w
spłacie kapitału do 31.12.2010 r. 4. Spłata kredytu w 1 rata 13.100,00 zł w styczniu 2011 r.
oraz 119 rat miesięcznych po 15.100,00 złotych płatne do 31.12.2020. wraz z bieŜącymi
odsetkami od salda kredytu (z ewentualnymi kosztami bieŜącej obsługi kredytu), tj. w okresie
od otrzymania kredytu do końca grudnia 2020 r. 5. Ewentualna prowizja od sumy kredytu
rozliczana na początku spłaty (z pierwszą ratą kapitałową). 6. Oprocentowanie kredytu będzie
oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z części stałej w okresie
kredytowania tj. marŜy banku oraz części ruchomej tj. średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3
M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy - aktualnie t.j. 3,84 na dzień podpisania
umowy t.j. 25.08.2010. 7. Określenie wysokości oprocentowania kredytu w okresie
obowiązywania umowy będzie oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się
z części stałej w okresie kredytowania tj. marŜy banku oraz części ruchomej tj. Średnia
arytmetyczna stawki WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy aktualnie t.j. 3,84 na dzień podpisania umowy t.j. 25.08.2010. 8. Raty miesięczne - odsetkowe
będą mogły być realizowane do pierwszego dnia miesiąca, 9. Wymagana jest akceptacja
przez bank kredytujący moŜliwości 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). 10. Zamawiający wymaga od banku, by
akceptował w ustaleniach umownych ewentualne przesunięcia terminów postawienia transz
kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 11. Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek kosztów. 12. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych

środków. 13. Samo postawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie stanowi podstawy
do naliczania odsetek. 14. Spłata odsetek następuje w ratach miesięcznych.15. Zamawiający
zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym in blanco. 16. Zamawiający wymaga od banku,
by akceptował w ustaleniach umownych moŜliwą wcześniejszą spłatę kredytu ze stosownym
zmniejszeniem kosztu kredytowania oraz by akceptował ewentualne przesunięcia terminów
postawienia transz kredytu do dyspozycji, jeśli taka potrzeba wystąpi u Zamawiającego. 17.
Warunkiem przesunięcia terminu postawienia transzy jest zaistnienie sytuacji
nieprzewidzianego, wcześniejszego ukończenia prac związanych z poszczególnymi etapami
inwestycji tj. wyprzedzenia harmonogramu robót. W takim przypadku uruchomienie transzy
nastąpi na wniosek Zamawiającego. 18. Planowany termin podpisania umowy 25.08.2010 19.
Informacje dot. sytuacji finansowej Zamawiającego znajdują się na stronie WWW.zarebykosc.pl zakładka BudŜet. 20. Opinia RIO będzie dostarczona przed podpisaniem umowy...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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
•

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:

•

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niŜ 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 niŜ 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: nie
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 moŜna 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: 17.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul.
Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby Kościelne.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

