
Oleśnica: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 ro ku w kwocie               

800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysi ęcy PLN) na finansowanie 

planowanego deficytu bud żetu Gminy Ole śnica  

Numer ogłoszenia: 352288 - 2014; data zamieszczenia : 22.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Oleśnica , ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, 

tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gminaolesnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Udzielenie kredytu długoterminowego 

w 2014 roku w kwocie 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN) na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Na przedmiot 

zamówienia składa się wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu 

długoterminowego w 2014 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oleśnica              

w kwocie 800 000,00 PLN na następujących warunkach: 1) Kwota kredytu - 800 000,00 PLN 

(słownie: osiemset tysięcy PLN); 2) Okres wykorzystania kredytu - od następnego dnia po 

podpisaniu umowy do 07.11.2014r.; 3) Udostępnienie kredytu - jednorazowo; 4) Karencja w spłacie 

kredytu - do 30.03.2015r.; 5) Spłata kredytu według następującego harmonogramu: 31.03.2015r. - 

125 000,00 zł 30.06.2015r. - 125 000,00 zł 30.09.2015r. - 125 000,00 zł 31.12.2015r. - 125 000,00 

zł 31.03.2016r. - 100 000,00 zł 30.06.2016r. - 100 000,00 zł 30.09.2016r. - 100 000,00 zł 6) Spłata 

odsetek - w ratach miesięcznych poczynając od listopada 2014r.; 7) Prowizja przygotowawcza - 

płatna w ciągu 14 dni od podpisania umowy; 8) Zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco 

wraz z deklaracją wekslową; 9) Na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej zostanie złożona 



kontrasygnata Skarbnika Gminy. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania części 

przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. 11) Zamawiający dopuszcza 

stosowanie opłat i prowizji z tytułu: oprocentowania kredytu oraz prowizji przygotowawczej (za 

udzielenie kredytu); inne opłaty lub prowizje np: prowizja od zaangażowania, prowizja za 

wcześniejszą spłatę kredytu - są niedopuszczalne.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności Zamawiający wymaga posiadania: - uprawnień, określonych ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r. poz.1376 z późn. zmianami). Na 

potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu  

i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie przedłożonego dokumentu, uwzględniając zapisy 

art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału              



w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 

ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału             

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 

ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału             

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 

ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału               

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 

ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

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

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

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

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5) 

Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. Kalkulację kosztów obsługi kredytu, wg załączonego 

formularza (Załącznik do Formularza oferty), zgodnie ze wskazaniami określonymi w pkt. 18 SIWZ. 

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Pełnomocnictwo, określające jego 

zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania                 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących 

wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 



mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez 

wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. Wykonawcy 

występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.gminaolesnica.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy           

w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica. 

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

ofert:  30.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 

Oleśnica, sekretariat - pokój 14. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia,                         

w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 

Wójt Gminy Oleśnica 

 /-/ mgr Leszek Juda 


