Mniszków: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Numer ogłoszenia: 166053 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341
Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mniszkow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: www.bip.mniszkow.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 kredytu
długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie
przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł ( słownie: pięćset
trzydzieści cztery złote) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Termin uruchomienia kredytu - pobranie w transzach: 1. Transza w kwocie 300.000,00 w
terminie do 30.08.2012 r. 2. Transza w kwocie 234.000,00 w terminie do 27.12.2012 r. Okres
kredytowania ustala się na 6 lat z okresem spłaty kapitału od 30 czerwca 2013 r. do 31 marca
2018 r. zgodnie z harmonogramem spłaty rat stanowiących załącznik do SIWZ 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu określonego w
specyfikacji bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 2. Oprocentowanie w ratach
miesięcznych, liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie WIBOR
1M powiększonej o marżę banku; 3. Do ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M z
dnia 02.07.2012 r. plus marża banku; 4. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone
na podstawie stawki bazowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka
bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1 M z ostatniego dnia
roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia
następnego miesiąca kalendarzowego. 5. Marża banku określona w procentach będzie stała w
okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Jedynym zyskiem banku będzie stawka
WIBOR 1 M powiększona o marżę banku od wykorzystanego kredytu. 6. Zamawiający nie
dopuszcza dodatkowych opłat za: ubezpieczenie kredytu, koszty manipulacyjne, prowizję

przygotowawczą od udzielonego kredytu lub inne koszty. 7. Do obliczeń odsetek należy
przyjąć faktyczną liczbę dni w każdym roku kalendarzowym. 8. Zagwarantowanie przez bank
na rzecz zamawiającego w zależności od jego woli (zamawiającego) przyjęcie
przedterminowej spłaty części kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej
spłaty w terminie 7 dni przed jego realizacją; 9. Prowizja za przedterminową spłatę części
kredytu - 0 zł; 10. Nie naliczanie i nie pobieranie opłat od niewykorzystanej części transzy
kredytu; 11. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco 12. Celem zbadania
zdolności kredytowej zamawiający na życzenie oferenta udostępni do wglądu budżet gminy,
sprawozdanie z jego wykonania oraz inne dokumenty związane z finansami zamawiającego
13. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie zgodnie z
harmonogramem, stanowiącym załącznik do SIWZ;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający PRZEWIDUJE możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy wybranemu w
niniejszym postępowaniu w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
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:
31.03.2018.
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
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

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanych
oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz gdy
Wykonawca załączy: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) aktualne zezwolenie
uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję
Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku gdy Wykonawca
nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru
Bankowego inne zezwolenie potwierdzając, że Wykonawca jest uprawniony
do wykonywania czynności bankowych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

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
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru nr
1 Wypełniony harmonogram spłat rat kapitałowych (wzór nr 4) Ponadto wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w ofercie: -pełnomocnictwo dla lidera w przypadku podmiotów
występujących wspólnie - podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia; -stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
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
1.1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy dotyczące: a) W przypadku skrócenia terminu realizacji
zamówienia. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu
określonej w specyfikacji 1.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim
zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10 26- 341 Mniszków (referat budownictwa).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich
10 26- 341 Mniszków (sekretariat).
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

