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Szczuczyn: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO  
W WYSOKOŚCI 1 900 000 PLN 

Numer ogłoszenia: 159664 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 
86 273 50 80, faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczuczyn.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 1 900 000 PLN. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu 
zamówienia: a) rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy w wysokości 1 900 000 zł. (jeden milion 
dziewięćset tysięcy złotych) - przeznaczenie kredytu: sfinansowanie deficytu - 788.415 zł., spłata 
wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.111.585 zł. b) kwota i waluta kredytu: 1 900 000 PLN, c) okres 
kredytowania: 115 miesięcy, (108 m- ce spłaty + 7 m- cy karencja) d) okres karencji w spłacie kapitału: 
spłata od stycznia 2015r. e) terminy spłaty kapitału: miesięcznie, raty stałe (spłata do końca każdego 
miesiąca) f) oprocentowanie kredytu: średni WIBOR 1 M ( wielkość ustalona w oparciu o średnią 
stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego dany okres odsetkowy (kwiecień). g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: 
Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie zmiennej stopy 
procentowej równej średniej miesięcznej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o 
marże banku, która jest stała w całym okresie kredytowania. h) termin spłaty odsetek: miesięcznie, i) 
okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji, j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco 
wraz z deklaracją wekslową k) pożądany termin zawarcia umowy: 02 czerwiec 2014r., l) wysokość 
prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%, ł) wysokość prowizji 
rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%, m) Spłata kredytu wraz z odsetkami 
nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do specyfikacji, n) odsetki od 
kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia, o) data wykorzystania 
kredytu: do 31.12.2014r. p) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu r) Zamawiający dopuszcza 
podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo 
bankowe. s) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć dzień 
02.06.2014r. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez 
ponoszenia dodatkowych opłat warunkując powyższe otrzymaniem środków z innych źródeł. - 
wcześniejszą spłatę kredytu bez podnoszenia dodatkowych opłat. - możliwość wydłużenia okresu 
spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat - wykonawca zobowiązany jest dołączyć projekt 
umowy. Umowa może być sporządzona na druku banku oferenta z zastrzeżeniem, że winna zawierać 
istotne postanowienia wskazane w specyfikacji. - zastrzega się możliwość zmiany terminów spłat rat 
kredytu (harmonogramu spłat), jeżeli zamawiający będzie przewidywał trudności w dotrzymaniu 
określonych w SIWZ terminów spłat, bez ponoszenia kosztów. Zamiar dokonania zmian w 
harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia 
kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszelkie 
zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.. 
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: 31.12.2014. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
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Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść 
wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych) z oznaczeniem przedmiotu zamówienia. 
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 
Wykonawca winien dostarczyć decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na 
utworzenie Banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez 
Bank. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie 
złożone przez Wykonawcę. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie 
złożone przez Wykonawcę. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie 
złożone przez Wykonawcę. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie 
złożone przez Wykonawcę. 
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; 
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; 



 3 

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; 
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
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; 
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. Dowód wniesienia wadium. 2. Projekt umowy. 3. Harmonogram spłat kredytu wraz z odsetkami wg. 
wzoru zał. nr 3 do SIWZ. 
 
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 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie: - zmniejszenia wysokości kredytu; - zmiany 
wysokości transz spłaty kredytu oraz terminów spłat; - zmiany terminów wykorzystania kredytu, w 
przypadku np. przesunięcia terminów realizacji zadań inwestycyjnych - zmiany określenia zadań 
inwestycyjnych zgodnie z SIWZ 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.um.szczuczyn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn - 
sekretariat piętro Urzędu. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Nie dotyczy. 
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 
 


