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Dziemiany: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
860 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Numer ogłoszenia: 229999 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany , ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058
6880022, faks 058 6880128.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dziemiany.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
kwocie 860 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku
związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany oraz spłatą
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień Kod CPV - 66113000-5 - usługi udzielania kredytu 3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia
kredytu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy do 30.11.2013r. 4. Spłata kredytu: a) spłata
kredytu nastąpi w latach 2014 - 2021 z dochodów własnych budżetu gminy według poniższego
harmonogramu: L. p. Termin spłaty Kwota kapitału 1) 30.03.2014 r. 10 000 zł 2) 30.06.2014 r. 10 000 zł 3)
30.09.2014 r. 10 000 zł 4) 30.12.2014 r. 10 000 zł 5) 30.03.2016 r. 15 000 zł 6) 30.06.2016 r. 15 000 zł 7)
30.09.2016 r. 15 000 zł 8) 30.12.2016 r. 15 000 zł 9) 30.03.2017 r. 15 000 zł 10) 30.06.2017 r. 15 000 zł 11)
30.09.2017 r. 15 000 zł 12) 30.12.2017 r. 15 000 zł 13) 30.03.2018 r. 37 500 zł 14) 30.06.2018 r. 37 500 zł 15)
30.09.2018 r. 37 500 zł 16) 30.12.2018 r. 37 500 zł 17) 30.03.2019 r. 37 500 zł 18) 30.06.2019 r. 37 500 zł 19)
30.09.2019 r. 37 500 zł 20) 30.12.2019 r. 37 500 zł 21) 30.03.2020 r. 50 000 zł 22) 30.06.2020 r. 50 000 zł 23)
30.09.2020 r. 50 000 zł 24) 30.12.2020 r. 50 000 zł 25) 30.03.2021 r. 50 000 zł 26) 30.06.2021 r. 50 000 zł 27)
30.09.2021 r. 50 000 zł 28) 30.12.2021 r. 50 000 zł b) w przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu przypadnie
na dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona spłat raty w pierwszym dniu roboczym następującym po
wyznaczonej dacie spłaty, c) dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w
terminie uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu d) w przypadku
wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą tylko do dnia wcześniejszej spłaty . 5. Spłata odsetek:
Termin spłaty odsetek: a) w okresie od dnia uruchomienia kredytu do dnia zakończenia spłaty-miesięcznie
płatne do końca każdego miesiąca, b) w przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie na dzień wolny od
pracy, Zamawiający dokona wpłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie
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spłaty. 6. Oprocentowanie kredytu: a) według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa
powiększone o stałą marżę banku, gdzie: - stopa bazowa - WIBOR 3M dla trzymiesięcznych złotowych
depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań poprzedniego miesiąca spłaty kolejnej raty
odsetkowej, - marża banku - stała dla całego okresu kredytowania. b) oprocentowanie naliczane będzie
wyłącznie od kredytu rzeczywistego udzielonego, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz
założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym - 366 dni. 7. Dla przygotowania ofert Wykonawca
zobowiązany jest przyjąć stopę procentową (bazową) - WIBOR 3M z dnia 25.10.2013 r. - 2,66 % 8.
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. Kredyt
będzie dostępny w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia
spłat poszczególnych rat kapitałowych, jak również spłatę rat w wysokości innej niż przedstawiona w
harmonogramie (bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Ostateczny termin spłaty nastąpi do dnia
30.12.2021 r. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki naliczane będą do dnia spłaty
kredytu (zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów). 10.
Termin jednorazowego uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia odsetek celem porównywalności
ofert na dzień 25.10.2013 r. 11. W związku z udzieleniem kredytu wykonawca nie pobierze żadnych
dodatkowych opłat i prowizji bankowych, w tym prowizji związanej z rozpatrzeniem wniosku i udzieleniem
kredytu. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy, b) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. c) Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..
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: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia 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
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Zezwolenie Prezesa NBP na
utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikające z (art. 177 i 178 ) ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) dla banków
utworzonych po 1998 r. lub równoważne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 r. (statut
banku)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Ocena spełnienia warunków udziału odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy
stanowiącego załącznik 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;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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:
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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;
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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym 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 - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt III.4.3.1)

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.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
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - nieprzewidzianego braku płynności
finansowej u Zamawiającego, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - konieczności zmiany treści harmonogramu spłat
kredytu. W/w warunki wprowadzenia zmian do umowy mogą spowodować następujące zmiany postanowień
umowy w takich zagadnieniach jak; termin realizacji, przedstawicielstwo stron, płatności rat kapitału i kosztów
związanych z udzieleniem kredytu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.dziemiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dziemiany
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany Pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dziemiany ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 - sekretariat.
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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
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