Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.zorawina.pl

Żórawina: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na
sfinansowanie deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją
zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina
Numer ogłoszenia: 185377 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żórawina , ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie,
tel. 71 3165157, faks 71 7234900.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zorawina.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 3 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu powiększonego o kwotę
rozchodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa udzielenia kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł, długoterminowego na
pokrycie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w związku z realizacją
zadań inwestycyjnych Gminy Żórawina. Okres wykorzystania kredytu: sukcesywnie, od dnia
podpisania umowy zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Kredyt może być
wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone do wysokości
faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Do złożenia oferty należy przyjąć następujące terminy i
kwoty realizacji kredytu: 30.09.2014 - 2 000 000,00 zł, 31.10.2014 - 1 000 000,00 zł. Okres spłaty 6
lat 2 miesiące, w tym karencja do 20 marca 2016 r. Spłata kredytu w 20 równych ratach zgodnie z
podanym harmonogramem spłat, po wykorzystaniu ostatniej transzy, począwszy od 20 marca 2016
r. Harmonogram spłat:- 20 marca każdego roku, 20 maja każdego roku, 20 września każdego roku,
20 listopada każdego roku. Spłata realizowana będzie na podstawie każdorazowego pisemnego
zawiadomienia przesłanego przez bank. Zawiadomienie będzie zawierało następujące dane:1. ratę
kapitałową do zapłaty, 2 aktualną wysokość stopy procentowej, 3.kwotę odsetek, 4. kwotę do
zapłaty, 5. marżę. Spłata odsetek- na bieżąco od kwoty aktualnego wykorzystania kredytu na
podstawie harmonogramu spłat począwszy od 20 listopada 2014 r. Harmonogram spłat: - 20 marca
każdego roku, - 20 maja każdego roku, - 20 września każdego roku - 20 listopada każdego roku.
Spłata realizowana na podstawie każdorazowego pisemnego zawiadomienia zgodnie z wytycznymi
określonymi wyżej. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. W
przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada w dzień wolny od pracy,
kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym
po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o
WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia
notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększone o stałą w

okresie kredytowania marżę. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu
przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesięcu oraz założenie, że rok liczy 356 dni. Zmiana
oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie
wymaga wypowiedzenia. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części
lub całości bez dodatkowych kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie,
odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. O zmianie terminu spłaty
kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. Prowizja od udzielonego
kredytu płatna jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. Kredyt nie może być obciążony innymi
opłatami, niż prowizja przygotowawcza, marża oraz oprocentowanie. Kredyt będzie zabezpieczony
w formie weksla in blanco. W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu, Usługodawcy nie
będzie należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji
Zamawiającego w dniu podpisania umowy, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem
Zamawiającego. W celu wyliczenia oferowanej ceny Wykonawcy uwzględnią średnią miesięczną
WIBOR dla miesiąca lipca 2014 roku 2,60%. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia
przetargu w przypadku braku pozytywnej opinii o zaciągnięciu zobowiązania otrzymanej z
Ministerstwa Finansów, Departamentu Gwarancji i Poręczeń. Zamawiający w celu zbadania
zdolności kredytowej Zamawiającego, załącza do siwz następujące informacje: sprawozdanie
finansowe RB-NDS, Rb-Z, Rb-N na dzień 31.12. 2013 r. i 30 06.2014 r. , opinię RIO w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żórawina projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Żórawina na rok 2014., opinię RIO w sprawie przedłożenia
sprawozdania z przebiegu i realizacji budżetu za 2013 r..
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: Rozpoczęcie:
30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty 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
• Złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie i za spełnienie
tego warunku uzna złożone oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art
22 ust 1 ustawy Pzp.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie i za spełnienie
tego warunku uzna złożone oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art
22 ust 1 ustawy Pzp.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie i za spełnienie
tego warunku uzna złożone oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art
22 ust 1 ustawy Pzp.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie i za spełnienie
tego warunku uzna złożone oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art
22 ust 1 ustawy Pzp.
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;
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 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.4.4) 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)
Do oferty należy dołączyć prognozowany harmonogram spłat kredytu.
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.bip.zorawina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 55-020 Żórawina
ul. Kolejowa 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.09.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Zórawinie ul. Kolejowa 6 sekretariat.
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

