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

Sadkowice: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 576.271,00 zł (słownie:
pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100) na
finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 159459 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice , Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj.
łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminasadkowice.pl;
http://www.gminasadkowice.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 576.271,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy
dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 576.271,00 zł (słownie:
pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100) na
finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek. 2. Kredyt zostanie wykorzystany w transzach uruchamianych na podstawie
dyspozycji złożonych przez Gminę Sadkowice w terminie: od dnia podpisania umowy
kredytowej do 31 grudnia 2016 r. 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od

31 marca 2018 roku do 31 grudnia 2030 roku włącznie, w następujący sposób: 51 równych rat
kwartalnych wynoszących 11.082,00 zł płatnych do ostatniego dnia kwartału w okresie od 31
marca 2018 roku do 30 września 2030 roku oraz ostatnia rata w kwocie 11.089,00 zł płatna do
31 grudnia 2030 roku. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wcześniejszej spłaty rat
kredytu bez dodatkowych opłat. 5. Wykonawca nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za
udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za zmianę harmonogramu, za
aneksowanie umowy. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości spłaty kredytu w terminie
przekraczającym 31 grudnia 2030 roku. 7. Kod wspólnego słownika zamówień publicznych
CPV: 66113000-5. 8. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy, w uzasadnionym
przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe
będzie sporządzenie aneksu w celu zmiany harmonogramu spłaty kredytu. 9. W przypadku,
gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający
ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie
spłaty. 10. Jeżeli 31.12. przypada na dzień wolny, to spłata powinna nastąpić przed 31.12. (w
ostatnim dniu pracującym). 11. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o
rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni). 12. Formę zabezpieczenia
kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą
kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami
Wykonawcy. 13. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się
egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy. 14. Zakłada się złożenie
kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in
blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco). 15.
Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku
zaległości wobec US i ZUS. 16. Zamawiający wymaga zawarcia w umowie kredytowej
danych wynikająch z oferty złożonej przez Wykonawcę. 17. W sytuacji, gdy kredyt spłacony
będzie wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
18. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania od udzielonego kredytu, uiszczania
dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za
prowadzenie rachunku bankowego. 19. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 20.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich
(PLN). 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Pzp. 22. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz
emisji papierów dłużnych. 23. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych.
24. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

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:
31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień za spełniony, jeżeli
Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej,
określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.
U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.);
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik nr 2 SWIZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik nr 2 SWIZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik nr 2 SWIZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik nr 2 SWIZ.

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 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)
1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania
oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23
ust. 2 ustawy Pzp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 0.99
2 - Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji - 0.01

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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
8. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy, w uzasadnionym przypadku,
spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie
sporządzenie aneksu w celu zmiany harmonogramu spłaty kredytu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.bip.gminasadkowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice pok. nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A,
96-206 Sadkowice pok. nr 1 - 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

