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Gnojnik: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 

długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł 

Numer ogłoszenia: 165019 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14 

6869600. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.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 

bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa 

kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł. 1. Kredyt długoterminowy . 2. Kwota 

kredytu 900.000,- zł 3. Kredyt na okres do 31 grudnia 2021 r. 4. Środki w wysokości 900.000,- 

słownie dziewięćset tysięcy złotych Bank przekaże na rachunek bankowy Gminy Gnojnik w 

transzach i terminach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość 

pobierania transz w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. 5. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia żadnych 

http://www.gnojnik.pl/


dodatkowych kosztów tj. dodatkowych opłat, prowizji i innych podobnych świadczeń. 6. Naliczenie 

odsetek od kwoty transz kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego (tj. 

od dnia przekazania na konto Zamawiającego danej transzy kredytu) . 7. Uruchomienie kredytu 

będzie następowało na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego. 8. Oprocentowanie kredytu 

wg stawki WIBOR 3M + stała marża Banku notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem 

kolejnego kwartału. 9. Oprocentowaniu podlega wypłacona kwota kredytu przyjmując rzeczywistą 

liczbę dni oraz założenie że rok liczy 365 dni. 10. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany 

stawki WIBOR 3 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie powoduje konieczności jej 

pisemnego aneksowania. 11. Spłata kapitału w latach ; 2017 - 200.000,- zł 4 raty po 50.000,- 2018 - 

200.000,- zł 4 raty po 50.000,- 2019 - 200.000,- zł 4 raty po 50.000,- 2020 -100.000,- zł 4 raty po 

25.000,- 2021 - 200.000,- zł 4 raty po 50.000,- w ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący 

kwartał począwszy od I kwartału 2017 r., ostatnia rata płatna do dnia 31 grudnia 2021 r. 12. 

Karencja w spłacie kredytu do 31 marca 2017 roku 13. Rata odsetkowa płatna w okresach 

kwartałach na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od 30 września 2013 r., ostatnia rata 

odsetkowa płatna do dnia 31 grudnia 2021 r. od rzeczywistej kwoty uruchomionego kredytu. 14. 

Zabezpieczenie: weksel in blanko wraz z deklaracja wekslową. 15. Od przyznanego kredytu Bank 

nie pobierze prowizji od kredytu tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty 

oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz żadnych innych dodatkowych opłat, także 

ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO. 16. Bank nie będzie 

pobierał żadnej prowizji przygotowawczej. 17. Nie przewiduje się dokumentowania rozliczania 

wykorzystanego kredytu. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłat 

rat bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z wejściem w życie art. 243 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

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: 31.12.2021. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 

PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) 



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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca powinien 

posiadać status banku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 

Bankowe (Dz. U. Nr 140 z dnia 21 listopada 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi 

zmianami) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana 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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 



 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 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.4.2) 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 2. Oświadczenie, że bank nie jest w likwidacji. 3. 

Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających oświadczenia w imieniu banku. 4. Oferta 

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.gnojnik.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 i Piętro pok. nr 1. 

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

28.08.2013 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 i Piętro pok. nr 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 

 

 


