
OŜarów: Zaci ągnięcie kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 

bud Ŝetu Gminy O Ŝarów  

Numer ogłoszenia: 347585 - 2010; data zamieszczenia : 03.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na 

pokrycie deficytu budŜetu Gminy OŜarów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budŜetu Gminy OŜarów. 1)Waluta kredytu - 

PLN 2)Kwota kredytu 6 000 000,00 zł. (słownie: sześć milionów zł 00/100), 3)Okres spłaty kredytu - 3 lata , 

4)Środki finansowe naleŜy uruchomić z następującymi terminami wykorzystania kredytu tj. - od 17.12.2010 

kwota 4 000 000,00 zł (słownie cztery miliony złotych) - od 22.12.2010 kwota 2 000 000,00 (słownie dwa 

miliony złotych) Zamawiający zastrzega zmianę w/w terminu w którym mają być dostępne środki, wówczas 

o nowym terminie powiadomi na piśmie Wykonawcę na minimum 2 dni przed planowanym terminem bez 

dodatkowych kosztów 5)Kredytobiorca dokona spłaty kredytu w następujący sposób: spłata kredytu w 

ratach kwartalnych: - I 30.06.2011 - 300 000,00 zł - II 30.09.2011 - 300 000,00 zł - III 30.12.2011- 400 

000,00 zł - IV 30.03.2012 - 750 000,00 zł - V 30.06.2012 - 750 000,00 zł - VI 30.09.2012 - 750 000,00 zł - 

VII 30.12.2012 - 750 000,00 zł - VIII 30.03.2013 - 500 000,00 zł - IX 30.06.2013 - 500 000,00 zł - X 

30.09.2013 - 500 000,00 zł - XI 30.12.2013 - 500 000,00 zł 6)Spłata odsetek następować będzie w 

okresach kwartalnych do 30 dnia kaŜdego kwartału, 7)Kredyt nie będzie obciąŜony innymi opłatami 8)

MarŜa banku będzie wliczona w cenę kredytu 9)Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w 

okresie obowiązywania umowy kaŜdorazowo będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M z pierwszego dnia 

kalendarzowego miesiąca, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. 10)O wysokości 
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oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie do 15 

dnia miesiąca od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu 

podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz 

załoŜenie, Ŝe rok liczy 365 dni a ilość dni w roku przestępnym wynosi 366. zmian oprocentowania 

wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 11)

Odsetki wg zmiennej stopy procentowej wg WIBOR 1M 12)Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny 

In blanco i deklaracja wekslowa. 13)Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane Ŝadne inne opłaty i 

prowizje poza ujętymi w ofercie. 14)Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wcześniejszej spłaty kredytu 

bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów 15)W sytuacji nie wykorzystania całości kredytu 

Zamawiający nie ponosi kosztów za nie wykorzystane środki. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na 

rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 

178 ust.1 w/w ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem 

wejścia ustawy. Ocena spełnie tego warunku na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie złoŜonego oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na 
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zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie złoŜonego oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na 

zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie złoŜonego oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na 

zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie złoŜonego oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na 

zasadzie spełnia nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 
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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.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie dotyczącym terminów, tj. terminów uruchomienia kredytu np w 

sytuacji gdy procedura przetargowa zostanie przedłuŜona, lub w innych losowych przypadkach gdy 

niemoŜliwe jest dotrzymanie terminów przewidzianych w SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy 

OŜarów, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów pokój nr 31. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.12.2010 

godzina 07:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy OŜarów, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów pokój nr 11 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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