
Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości  

2 567.000,00 zł 

Numer ogłoszenia: 166129 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, 

woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.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 długoterminowego kredytu  

w wysokości 2 567.000,00 zł. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Określenie przedmiotu 

zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego  

w wysokości 2 567.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 

00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu/ wydatków związanych 

z realizacją zadań inwestycyjnych. 2) Okres kredytowania - od dnia zawarcia umowy do dnia 

30.12.2016r. 3) Spłata kredytu - począwszy od stycznia 2012r. do grudnia 2016r. zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do niniejszej Specyfikacji. 4) Opis sposobu obliczania oprocentowania - kwota 

wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy 

procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę 

Wykonawcy. Stawka referencyjna liczona będzie jako średnia arytmetyczna WIBOR-u 1M dla 

depozytów jednomiesięcznych z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), za 

jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane. Marża Wykonawcy jest stała w całym 

okresie kredytowania. 5) Oprocentowanie winno być naliczane miesięcznie od aktualnego salda 



zadłużenia. 6) Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M wg stanu na dzień  

14 czerwca 2011r. w wysokości 4,60 %. 7) Kredyt winien być przekazywany w transzach, zgodnie  

z harmonogramem, będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej Specyfikacji. 8) Wykonawca pobiera 

prowizję od uruchamianej transzy. 9) Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz  

z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 10) Kredyt będzie udzielony 

na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

przy czym umowa musi obejmować istotne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i nie może wykraczać poza jej postanowienia. 11) Waluta kredytu - PLN.. 

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 złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawcy zobowiązani są wykazać się 

posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności kredytowej zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. Prawo bankowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), 

poprzez złożenie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym 

zamówieniem. 

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, należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 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, jeżeli 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 niż 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  

 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  

 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  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  



III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ. 2) Projekt umowy kredytowej 

w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej 

podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to 

do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia 

niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, 

mających wpływ na realizację umowy, 2) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy 

organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. Zamawiający przewiduje 

również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych 

zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż 

zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień 

publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz 

zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. 

 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia:www.niemodlin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin  

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich p. 33, II piętro. 

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

24.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

37, 49-100 Niemodlin - Biuro podawcze p.5 (parter). 

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 

 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 15.06.2011r. 
 

 

http://www.niemodlin.pl/

