
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
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Alwernia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Alwernia w 

roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

Numer ogłoszenia: 265060 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Alwernia , ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, woj. 

małopolskie, tel. (012) 283 11 15. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.alwernia.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 wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Alwernia w roku 2014 oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 

zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Alwernia w 

roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dopuszcza się 

możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu i wydłużenia spłaty kredytu na wniosek 

zamawiającego. Udzielenie kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie : jeden milion 

złotych) nastąpi w transzach uruchamianych na wniosek zamawiającego. Okres kredytowania 

do 31.10.2026 r. Spłata kredytu (kapitału) - karencja do 30.04.2016 r. Spłata kapitału w latach 

2016 - 2026. Raty płatne kwartalnie w wielkościach i terminach podanych w załączniku nr 1a 

do SIWZ. Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu - bez karencji, naliczane w okresach 

kwartalnych, a płatne w miesiącu następnym po upływie kwartału kalendarzowego, za który 

są naliczane, na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez Bank, w terminie 7 dni od jego 

otrzymania. Ostatnie odsetki płatne będą do 31.10.2026 r. Oprocentowanie kredytu będzie 

zmienne, uzależnione od stawki WIBOR jedno miesięcznej, wyliczonej jako średnia 

http://www.alwernia.pl/


arytmetyczna notowań pomiędzy pierwszym, a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, za który naliczane są odsetki, powiększonej o marżę banku, która nie ulegnie 

zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Odsetki naliczane będą w oparciu o rzeczywiste 

saldo zadłużenia. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się , że miesiąc ma rzeczywistą liczbę 

dni, a rok 365 dni. Przy naliczaniu odsetek w roku przestępnym należy przyjąć, że miesiąc ma 

rzeczywistą liczbę dni, a rok 366 dni. Bank naliczy jednorazową prowizję od przyznanego 

kredytu. Cenę oferty stanowi suma odsetek (stawka WIBOR + stała marża banku) oraz 

jednorazowej prowizji od przyznanego kredytu. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych 

dodatkowych opłat (np. za prowadzenie rachunków, przelewy). Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej jego spłaty, bez 

ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, 

odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Zabezpieczeniem spłaty 

kredytu będzie weksel własny in blanco.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0. 

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: 

30.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia 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 uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

posiada uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 roku nr. 72, poz. 665 ze 

zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże 

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi 

polegającej na udzieleniu kredytów o wartości co najmniej 1 000 000,00 

złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego 

oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 

SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego 

oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 

SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego 

oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 

SIWZ 

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; 



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; 

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.Formularz ofertowy- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu 

zgodnym z treścią załączonego Załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Zezwolenie Komisji 

Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez bank lub inny równoważny dokument. 

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z 

nich 4.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych 

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 

Zmiany postanowień umowy mogą następować w drodze aneksu na wniosek zamawiającego i 

mogą dotyczyć w szczególności: 1) wydłużenia okresu kredytowania 2) zmian 

harmonogramu spłaty kredytu 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.alwernia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie 

internetowej zamawiającego lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 101 (I 

piętro) w godzinach pracy urzędu.. 

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

ofert: 05.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w 

Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7, biuro obsługi klienta.. 

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 

 
 


