Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 PLN ze spłatą w
ratach kwartalnych w latach 2015 - 2024
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj.
podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.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 i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 400 000,00 PLN ze spłatą w ratach kwartalnych w latach 2015 2024.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Udzielenie i
obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie spłat zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400 000,00 PLN (słownie złotych ; czterysta
tysięcy ). 2. Spłata kredytu i odsetek w ratach kwartalnych w latach ; 2015 40 000,00 zł 2016
40 000,00 zł 2017 40 000,00 zł 2018 40 000,00 zł 2019 40 000,00 zł 2020 40 000,00 zł 2021
40 000,00 zł 2022 40 000,00 zł 2023 40 000,00 zł 2024 40 000,00 zł Spłata kredytu w
równych ratach kwartalnych w kwotach j. w. na ostatni dzień kwartału, począwszy od 31
marca 2015 r. - do dnia 31 grudnia 2024 r. Gdy termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu
ustawowo wolnym od pracy, należy przyjąć za termin spłaty kolejny dzień roboczy. 3.
Oprocentowanie kredytu wg stopy procentowej zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR
3 miesięczny powiększonej o stałą marżę banku wyrażoną w %. Wysokość stawki WIBOR
dla terminu 3 miesięcznego ustalona jako stawka z okresu 3 m-cy i publikowana na koniec
każdego okresu przez bank. 4. Oprocentowanie kredytu do oferty wg stopy procentowej
zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR 3M - notowanie z dnia 30 czerwca 2014 r. 5.
Marża banku określona w ofercie przetargowej pozostanie niezmieniona przez cały okres
obowiązywania umowy kredytowej. 6. Prowizja za gotowość finansową, od niewykorzystanej
transzy kredytu - zerowa. 7. Prowizja za gotowość od postawionej do dyspozycji i
niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez dodatkowych kosztów. 9.
Uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie do 08 października 2014 r. ; Wypłata kredytu
w terminie do 31.12.2014 r. w transzach na wniosek zamawiającego bez dodatkowych opłat i
prowizji. 10. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco..

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:
31.12.2024.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
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
Przedłożą zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru
Finansowego na działalność banku o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ) lub
dokument równoważny. Warunek ten zostanie również spełniony gdy
działalność banku prowadzona jest na podstawie ustawy sejmowej lub jeśli
powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z
formuła spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
pkt. 3 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z
formuła spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
pkt. 3 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z

formuła spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia

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;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;
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;
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;
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.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
Zmiana ogólnych postanowień umowy może nastąpić w przypadku ; - niekorzystnej sytuacji
płatniczej Zamawiającego, co może spowodować wydłużenie okresu spłaty kredytu
ewentualnie zmian harmonogramu spłaty kredytu, - obniżenia się wartości przyjętego
zabezpieczenia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.fredropol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd

Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734
Fredropol pok. nr 6 (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: .
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

