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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Brzeźnio: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  

w kwocie 1 184 906 zł 

Numer ogłoszenia: 309648 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

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 1 184 906 zł. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 184 906 zł a) Wysokość kredytu - 1 184 

906 zł. b) Kredyt przeznaczony jest na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek. c) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 31 grudnia 2014 roku. d) Kredyt 

spłacany będzie w ratach miesięcznych w wysokościach zaproponowanych przez Zamawiającego, 

ostatniego dnia miesiąca począwszy od 2015 roku. e) Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone 

dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów 

jednomiesięcznych powiększony lub pomniejszony o marżę banku, stałą w okresie kredytowania.  

http://www.brzeznio.finn.pl/
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W okresie kredytowania WIBOR 1M należy aktualizować raz na miesiąc, ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego okres obrachunkowy, wyliczony jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań 

tego miesiąca. f) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, ostatniego dnia 

miesiąca. g) Jednorazowa prowizja nie przekraczająca 1% od kwoty udzielonego kredytu powinna 

obejmować wszystkie pozostałe koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem  

i obsługą kredytu. h) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

i) Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy. Przewidywany termin 

uruchomienia kredytu - 10.10.2014r. Uruchomienie środków nastąpi w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

j) Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na 

rachunek bankowy Gminy Brzeźnio. k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  

z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. l) Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. ł) Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. m) Do celów wyliczenia ceny 

oferty należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.. 

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: 31.12.2030. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 Bank przedstawi zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z przepisami ustawy  

z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), o którym 

mowa w art. 36 ustawy lub inny dokument równoważny (czyli potwierdzający prawo 

działania w Polsce, jeśli art. 36 nie dotyczy). W przypadku banku państwowego należy 
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załączyć pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego 

rozporządzenia Rady Ministrów. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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; 
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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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) Wypełniony formularz ofertowy załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 

Załącznik Nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika 

to bezpośrednio z załączonych dokumentów rejestrowych. Załączone do oferty pełnomocnictwo 

winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. W przypadku złożenia oferty 

wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie powinni upoważnić jednego spośród siebie jako 

przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem  

w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich 

uprawnionych przedstawicieli. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) winni złożyć 

wszyscy partnerzy składający ofertę wspólną (na jednym formularzu lub każdy na oddzielnym) lub 

lider konsorcjum w imieniu wszystkich. 

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. 
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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 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie 

następujących zmian: - prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu, - możliwość 

spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż w umowie, w tym wprowadzenie karencji w spłacie 

kapitału, - możliwość przedłużenia okresu spłaty kredytu albo karencji na uzasadniony wniosek 

zamawiającego, - zmiany nazwy i siedziby Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Brzeźnio. ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

29.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio. ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, 

 I piętro sekretariat pok. nr 17. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy 

                                                                                      /-/ mgr Dorota Kubiak 

                                                                                        Kierownik Zamawiającego 


