
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.sulikow.pl 

 

Sulików: Udzielenie kredytu długoterminowego w wyso kości 2 000 

000,00 zł 

Numer ogłoszenia: 350882 - 2014; data zamieszczenia : 21.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sulikow.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:  Udzielenie kredytu długoterminowego w 

wysokości 2 000 000,00 zł. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Kredyt długoterminowy w 

wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 452.500,00 

zł; 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.547.500,00 zł. 2. Okres kredytowania do 

31.12.2022 r. 3. Kredyt udzielony w PLN. 4. Uruchomienie kredytu nastąpi w ciągu 5 dni od daty zawarcia 

umowy. 5. Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach: 1) do 31.03.2018 r. - 100.000,00 zł 2) do 30.06.2018 r. - 

100.000,00 zł 3) do 30.09.2018 r. - 100.000,00 zł 4) do 31.12.2018 r. - 100.000,00 zł 5) do 31.03.2019 r. - 

100.000,00 zł 6) do 30.06.2019 r. - 100.000,00 zł 7) do 30.09.2019 r. - 100.000,00 zł 8) do 31.12.2019 r. - 

100.000,00 zł 9) do 31.03.2020 r. - 100.000,00 zł 10) do 30.06.2020 r. - 100.000,00 zł 11) do 30.09.2020 r. 

- 100.000,00 zł 12) do 31.12.2020 r. - 100.000,00 zł 13) do 31.03.2021 r. - 100.000,00 zł 14) do 30.06.2021 

r. - 100.000,00 zł 15) do 30.09.2021 r. - 100.000,00 zł 16) do 31.12.2021 r. - 100.000,00 zł 17) do 

31.03.2022 r. - 100.000,00 zł 18) do 30.06.2022 r. - 100.000,00 zł 19) do 30.09.2022 r. - 100.000,00 zł 20) 

do 31.12.2022 r. - 100.000,00 zł 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian zawartej 
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umowy (bank nie będzie pobierać z tego tytułu żadnych opłat): 1) wcześniejsza spłata części lub całości 

kredytu, 2) zmiana terminu i wysokości spłaty rat. 7. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in 

blanco wraz z deklaracją wekslową. 8. Kredyt oprocentowany według zmiennej stawki procentowej WIBOR 

1M powiększonej lub pomniejszonej o stałą w okresie kredytowania marżę banku ustaloną na podstawie 

oferty. Wysokość stawki WIBOR ustalana będzie dla kolejnych okresów obrachunkowych według notowań 

w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym 

naliczane będzie oprocentowanie kredytu. 9. Odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu. 

10. Spłata odsetek na koniec każdego miesiąca. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma 

rzeczywistą liczbę dni, zaś rok 365 dni. 11. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień 

ustawowo wolny od pracy, spłata przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie. 12. Koszty kredytu 

stanowią odsetki za okres kredytowania oraz jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu, bez 

dodatkowych opłat. Odsetki płatne zgodnie z pkt. 9, zaś prowizja jednorazowo po zawarciu umowy. 

Opisane wyżej warunki udzielenia kredytu stanowią istotne postanowienia umowy, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.13.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2022. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

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 żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru 

Finansowego na utworzenie banku oraz podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a dla 

banków utworzonych przed wejściem w życie cyt. ustawy, zgodę Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego na utworzenie banku a w przypadku banków państwowych rozporządzenie rady 

Ministrów a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie 
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właściwego organu na prowadzenie tego typu działalności. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących tego warunku 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, 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;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;  

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gmina Sulików ul. 

Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.10.2014 

godzina 09:50, miejsce: Gmina Sulików ul. Dworcowa 5 (Biuro Obsługi Klienta) 59-975 Sulików. 

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

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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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