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Adles stlony intemetowej' na którcj Zamawiający udostępnia specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
w]łw'częrmin.biuletyn.net

Czermin: Udzielenie kr€dytu długoterminowego w kwocie 600 000,00 zl przeznaczony
na splatę wcz€śni€j zaciągniętych kredytów
Numer ogloszenia: 439868 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGI OSZFNIt O IAMOWIfNIU - uslugi

Zamieszczanie ogloszenia! obowiąŻkowe.

oglosz€nie dotyczy: zamówierria publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAzwA I ADRES: Urąd Gminy Czermin, 39-304 Czermin, woj. podkarpackie, tel.
07'1 7741922, faks O7'7 714192),.

. Adresstronyinternetowej zamawiającegoi w\,i.w.czermin.p1

I' 2) RODZAJ ZAMAWAJĄCEGO: Administracja samorządolva.

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

ll.l) oKREśLENlE PRZEDMloTU ZAMÓwlENlA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie ked}tu
długoterminowego w kwocie 600 000,00 ż przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych
ked}'tów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1' Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofeń częściowych 2' opis przedmiofu zamówienia:
Przedmiotem zamówieniajest ked)ł w wysokości 600 000,00 zł przeznaczony na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredlów Warur <i, jakim ma odpowiadać przedmiot Żanówieńa:
wysokość kred}tu: ó00 000,00 zł odsetki naliczone r'g stopy zmiennej' Fzy ustalaniu stopy
procentowej odsetek należy stosowaó stawkę referencyjną WlBoR 1M, na dzień 31.10.2013r'
Plowizja zułiązana z ldzieleniem i obsługa kred)'tu liczona od kwoty kredy1u 600 000,00
złorych Wymagany temin oddania ked1łu do dyspozycji Zamawiającego: Kred}ł będże
udzielony na okres od daty zawarcia umowy do 3l.12'20l3 bI. Zasady spłaty ked)'tu:
Karencja w spłacie kapitału do dnia 30 stycznia 2016r' Wykorzystanie i spłata kled).ttt
następować będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającęgo. odsetki płatnę w
okresach miesięcznych od fakĘcznie wykorŻystanej kwoty kedytu' Spłata ked}tu nastąpi w
teminach: 2016 r. w kwocie 75 000'00 zł, 2017 r' w kwocie 75 000,00 zł, 2018 r' w kwocie
75 000,00 zł, 2019 r' w kwocie 75 000,00 zł, 2020 r. w kwocie 75 000,00 z},202l r. w kwocie
'75 000'00 zł'Ż022 t. w kwocie 75 000,00 zł, 2023 r. w kwocie 75 000,00 Żł' \ł tym teminie
spłacający dokona spłaty kied}'tu rat kapitałowych i odsetek w latach miesięcznych. spłata



odsetek w 2014r. dokonywana będzie w ratach miesięcznych po uruchomieniu kredytu 

płatność na koniec każdego miesiąca., do wyliczenia odsetek stosowany będzie kalendarz 

rzeczywisty , 365/366 w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu. Spłata kredytu będzie 

zabezpieczona w następujący sposób ; - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego , 

Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w SIWZ.. Wykonawcy nie 

przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji z 

wyjątkiem opłat i prowizji które będą ustalone w umowie. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wcześniejszej spłaty kredytu oraz prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo złożenia 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji dalszego kredytu. Zamawiający informuje, że 

Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny od udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni 

występujących w danym roku (365/366) Zamawiającemu przysługuje prawo do 

przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym pod 

warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy, które zostanie doręczone 

osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem nie później niż 7 dni przed 

data spłaty całości lub części kredytu. W przypadku dokonania przez zamawiającego 

przedterminowej spłaty części kredytu strony ustala harmonogram spłaty kredytu w formie 

aneksu do umowy. Kwota spłaconego kredytu jak również kwota przedterminowo zwolniona 

nie podlega ponownemu wykorzystaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

spłaty kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytowej. 2.W celu wstępnego zbadania 

kondycji finansowej Zamawiającego do Specyfikacji załącza się sprawozdania o stanach 

zobowiązań, należności, z wykonania dochodów , uchwały składu orzekającego RIO 

Rzeszów sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy 

Czermin , opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Czermin 

na rok 2013 prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2013 i lata następne. Zabezpieczenie 

kredytu Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki na 

nieruchomościach i wyłącznego prawa do dysponowania rachunkiem bankowym.. 

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: 

31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda 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 

 Wykonawca zobowiązany jest wykazać że posiada zezwolenie Komisji 

Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U.nr 

72 poz.665 z późn. zm) bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa 

zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w 

zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone 

przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - 

spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach określonych w rozdziale VI Specyfikacji 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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) 

zezwolenie Komisji Nadzoru bankowego na prowadzenie działalności przez Bank - 

Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.czermin.biuletyn.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój nr 16.. 

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

ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój 

nr 14 sekretariat.. 

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

ofert). 



lv .4.|7) czy przewiduje Śię uniewźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
pfzypadku nieprzTzn.nia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzieloDej prz€z państwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o wo|nym Hendlu (EFIA)' które miały być prz€znaczone
na sfmansowanie calości lub części zamówieni&: ni€


