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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Usługi 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ ĄCA 

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE   
Gmina Szczuczyn 
Plac Tysiąclecia 23 
Kontaktowy: Urząd Miejski w Szczuczynie 
19-230 Szczuczyn 
POLSKA 
Tel. +48 862735080 
E-mail: rolnictwo@um.szczuczyn.pl 
Faks +48 862735081 
Adresy internetowe   
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.szczuczyn.pl 
Adres profilu nabywcy http://um.szczuczyn.pl 
Więcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem:  jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu konkurencyjnego oraz 
Dynamicznego Systemu Zakupów) mo żna uzyska ć pod adresem:  jak podano wyżej dla punktu 
kontaktowego 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży przesyła ć na adres:  jak podano 
wyżej dla punktu kontaktowego 
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ ĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNO ŚCI  
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
Ogólne usługi publiczne 
Środowisko 
Sprawy gospodarcze i finansowe 
Budownictwo i obiekty komunalne 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1)OPIS 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą  
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 573 236 PLN. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych , miejsce realizacji dostaw lub 
świadczenia usług   
Usługi 
Główne miejsce świadczenia usług Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 
Szczuczyn. 
Kod NUTS PL344 
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy   
Zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej  
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)   
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 573 236 PLN (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy 
tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych). Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie deficytu - 876 628 PLN, 
spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 696 608 PLN. Kwota i waluta kredytu: 2 573 236 polskich 
złotych. Okres kredytowania: 140 miesięcy, (132 m-ce spłaty + 8 m-cy karencja). Terminy spłaty kapitału: 
miesięcznie, raty stałe (spłata do końca każdego miesiąca). Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa 
procentowa, liczona w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-1M liczona na dzień 31.3.2011 r. 
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. 
Wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0 %. Wysokość prowizji 
rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0 %. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg 
Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do specyfikacji. Odsetki od kredytu naliczone będą 
tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia. Data wykorzystania kredytu: do 31.12.2011 r. 
Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na welkslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu. Zamawiający 
dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.8.1997 r. 
Prawo bankowe. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)  
66113000 
II.1.7)Zamówienie jest obj ęte Porozumieniem w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)   
Nie 
II.1.8)Podział na cz ęści   
Nie 
II.1.9)Dopuszcza si ę składanie ofert wariantowych   
Nie 
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  
II.2.1)Całkowita wielko ść lub zakres   
Bez VAT  
Zakres między 750 000,00 a 817 000,00 PLN 
II.2.2)Opcje   
Nie 
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI   
Rozpoczęcie 15.5.2011. Zakończenie 31.12.2011 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINA NSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje   
Wadium 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych polskich) wniesione w formach przewidzianych ustawą. 
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatno ści i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
reguluj ących  
III.1.3)Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówi enie  
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia   
Nie 
III.2)WARUNKI UDZIAŁU  
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz ące wpisu do rejestru zawodowego 
lub handlowego   
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć: 
1. Ofertę o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 1 i zał. 1A do SIWZ, 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument ten składa Pełnomocnik. 
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
należy złożyć: 
2.1) Oświadczenie, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, wg wzoru określonego w zał. 2A do SIWZ. 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie w imieniu wszystkich składa 
Pełnomocnik. 
3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 należy złożyć: 
3.1) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, wg wzoru określonego w zał. nr 2 B do SIWZ; 
3.2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3.3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 
powołanej ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3.4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
powołanej ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3.5) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 



zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
3.6) decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie Banku lub 
zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank; 
3.7) dowód wniesienia wadium; 
3.8) projekt umowy; 
3.9) harmonogram spłat kredytu wraz z odsetkami wg załączonego wzoru nr 3 do SIWZ. 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument ten składa każdy wykonawca. 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy wykonawcy 
występujący wspólnie. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. 
Wykonawcy zagraniczni: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 
zamiast dokumentów, o których mowa pkt. III.2 ppkt 3.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania. 
Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o 
udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum – pod 
warunkiem złożenia umowy konsorcjum w ofercie). W przypadku złożenia oferty wspólnej, w „Formularzu 
oferty” pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. W przypadku wykonawców występujących 
wspólnie kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem – liderem konsorcjum. 
III.2.2)Zdolno ść ekonomiczna i finansowa  
III.2.3)Zdolno ść techniczna  
III.2.4)Zamówienia zastrze żone   
Nie 
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI  
III.3.1)Świadczenie usługi zastrze żone jest dla okre ślonego zawodu   
Nie 
III.3.2)Osoby prawne powinny wskaza ć nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi   
Nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1)RODZAJ PROCEDURY  
IV.1.1)Rodzaj procedury   
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert lub do udziału  
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji l ub dialogu  
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia   
Najniższa cena 
IV.2.2)Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna   
Nie 
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą  
FN.271.01.2011 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia   
Nie 
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatko wych   
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 29.4.2011 - 
10:00 
Dokumenty odpłatne Nie 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu   
29.4.2011 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym  kandydatom  



IV.3.6)Język(i), w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
post ępowaniu   
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą  
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert   
Data: 29.4.2011 - 10:10 
Miejsce  
Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, sala USC, pow. grajewski, woj. 
podlaskie. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ ĄCYM SIĘ  
Nie 
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH  
Nie 
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE  
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze   
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
VI.4.2)Składanie odwoła ń  
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie na czynność Zamawiającego dokonano 
w trakcie postępowania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania faksem o dokonaniu czynności 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo w terminie 15 dni jeśli informacje zostaną przekazane w inny 
sposób. Odwołanie wobec innych niż określone w ust 1 i 2 czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym się powzięło lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
VI.4.3)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   
17.3.2011 
 


