
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.pl 

 

Wręczyca Wielka: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z 

przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów w wysokości 935 000,00 zł. 

Numer ogłoszenia: 318896 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 

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 Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, 

woj. śląskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 935 

000,00 zł.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 935 000,00 zł. Dostępność kredytu - według transz 

- na rachunek bankowy Zamawiającego. -I transza 935 000,00 zł w terminie do 16.12.2015 r 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.pl/


Warunki spłaty kredytu: Spłata kredytu odbywać się będzie w latach 2016-2020, w 60 ratach, 

wyszczególnionych w specyfikacji -spłata kredytu począwszy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2020 r. -spłata kredytu w ratach miesięcznych w terminie do 20-ego każdego miesiąca -

uruchomienie kredytu w jednej transzy w dniu 16.12.2015 r. -odsetki płatne z chwilą uruchomienia 

transzy Kredyt zostanie udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 3M. Kredyt 

zostanie udzielony Gminie w złotówkach. Uruchamiane transze kredytu należy przekazać na 

rachunek podstawowy Gminy w BS Wręczyca Wielka 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001 Forma 

zabezpieczenia udzielonego kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. Gmina wybierze 

Bank, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki kredytowania. Do wyliczenia odsetek należy 

przyjąć następujące założenia: - ilość dni w roku - 365, - ilość dni w okresie obrachunkowym 

(miesiącu) - rzeczywista, Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany terminu uruchomienia transzy 

kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów Gmina zastrzega sobie możliwość 

rezygnacji z części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów Gmina zastrzega 

sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0, 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: 31.12.2020. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu nie wymaga się wniesienia przez 

wykonawców 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 



o Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie złożonego do oferty oświadczenia 

nr 2. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie złożonego do oferty oświadczenia 

nr 2. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

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: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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) 

Oświadczenie: 1.O nie naliczaniu odsetek w przypadku, jeżeli kredyt w całości nie będzie 

wykorzystany, 2.O naliczaniu odsetek wyłącznie od kapitału, niespłaconego, 3.O spełnieniu 

warunków udzielenia kredytu określonych, w rozdz. III, 

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)  

  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 

1.Umowa o udzielenie kredytu zostanie zawarta pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka, a wybranym 

Bankiem do końca 2018 2.Odsetki od niespłaconego kapitału będą naliczane w sposób niezmienny 

przez cały okres spłaty kredytu wg zasad określonych w ofercie wykonawcy. 3.Postanowienia w 

umowie nie mogą zmieniać lub zaostrzać warunków określonych w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

4.Zmiana warunków w projekcie umowy Banku na udzielenie kredytu spowoduje odrzucenie oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp. Dopuszcza się wprowadzenie do wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, niezbędnych zmian, które nie naruszą interesu prawnego i 

ekonomicznego Zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. 10. 

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

04.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 

Wręczyca Wielka pok. 1. 

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 

 

 


