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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44032-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Stopnica: Usługi udzielania kredytu
2012/S 27-044032

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Stopnica
ul. Kościuszki 2
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak, Helena Rokita
28-130 Stopnica
POLSKA
Tel.:  +48 413779800
E-mail: gmina@stopnica.pl
Faks:  +48 413779606
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ug.stopnica.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

„Udzielenie dwóch długoterminowych kredytów bankowych”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, POLSKA.
Kod NUTS PL332

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44032-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:gmina@stopnica.pl
http://www.ug.stopnica.pl/
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dwóch długoterminowych kredytów bankowych dla Gminy Stopnica:
Zad.Nr 1. Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 400 000,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta
tysięcy złotych, 00/100) o okresie spłaty do 30.10.2023 roku.
Zad.Nr 2. Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 967 801,34 PLN (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt
siedem tysięcy osiemset jeden złotych, 34/100) o okresie spłaty do 30.10.2023 roku.
Kredyty przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji:
a) Kredyt w wysokości 2 400 000,00 PLN związany jest wydatkami związanymi z realizacją projektu pn.
„Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału
historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego” współfinansowanego w ramach działania 6.2.
„Rewitalizacja małych miast” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007- 2013
b) Kredyt w wysokości 967 801,34 zł związany jest wydatkami związanymi z realizacją projektu pn. „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel,
Mariampol, Szczeglin” współfinansowanego w ramach działania 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska i energetyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007- 2013, zad.2 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin.
Uruchomienie kredytu na wniosek Gminy Stopnica, przy czym ostateczny termin uruchomienia kredytu
przypada na:
a) dzień 31.12.2012 r.- dla kredytu w wysokości 2 400 000,00 PLN,
b) dzień 30.11.2012 r.- dla kredytu w wysokości 967 801,34 PLN.
Spłaty rat kredytu/ kapitału dokonywane będą w ratach kwartalnych w terminie do dnia 30-tego dnia miesiąca
rozpoczynającego każdy kwartał poczynając od 30.1.2013 r. ostatnia rata kredytu do 30.10.2023 r.
Spłata odsetek dokonywana będzie w ratach, kwartalnych w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego
po upływającym kwartale.
W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający
ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 481 260,51 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.11.2012. Zakończenie 30.10.2023

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 400 000,00 PLN
1) Krótki opis

Kredyt w wysokości 2 400 000,00 PLN związany jest wydatkami związanymi z realizacją projektu pn.
„Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału
historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego” współfinansowanego w ramach działania 6.2.
„Rewitalizacja małych miast” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

3) Wielkość lub zakres
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 400 000,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych,
00/100) o okresie spłaty do 30.10.2023 roku.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 078 023,08 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.12.2012. Zakończenie 30.10.2023

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wadium w wysokości 40 000 PLN.

Część nr: 2
Nazwa: Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 967 801,34 PLN
1) Krótki opis

Kredyt w wysokości 967 801,34 PLN związany jest z wydatkami związanymi z realizacją projektu pn.
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Mietel, Mariampol, Szczeglin” współfinansowanego w ramach działania 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska i energetyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zad.2 – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mietel,
Mariampol.i Szczeglin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

3) Wielkość lub zakres
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 967 801,34 PLN (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem
tysięcy osiemset jeden złotych 34/100) o okresie spłaty do 30.10.2023 roku.
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Szacunkowa wartość bez VAT: 403 237,44 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.11.2012. Zakończenie 30.10.2023

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wadium 10 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
— część zamówienia Nr 1 - 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
— część zamówienia Nr 2 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych
w rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert tj. do 22.3.2012 r. do godz. 10:00.
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS
Stopnica nr: 91 8519 0005 0010 0000 0563 0006 a za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania
rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium – Udzielenie
długoterminowych kredytów bankowych”.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia
do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie
8.2 ppkt. 2) – 5) muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą.
Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zawarte w SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zawarte w SIWZ.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
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— Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,
— Zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia
29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
— Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na udzieleniu kredytu w wysokości
nie mniejszej od wielkości kredytu na który Wykonawca składa ofertę, stanowiącego przedmiot niniejszego
postępowania; (przynajmniej 1 usługa).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
— Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp,
— Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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 ofert.
Dodatkowo Wykonawcy w ramach składanej oferty składają:
Wypełniony formularz ofertowy.
Dowód wniesienia wadium – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem,
Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza).
Wypełniony harmonogram spłaty kredytu:
a) w kwocie 2 400 000,00 PLN (Załącznik Nr 4 do SIWZ),
b) w kwocie 967 801,34 PLN (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sprawozdanie finansowe, a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
o badanym sprawozdaniu – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres.
— Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert,
— Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać 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 zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

OR.271.3.2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.3.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 22.3.2012 - 10:30
Miejscowość:
Urząd Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, parter - Sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności
Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy
przysługuje odwołanie.
W postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4. odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub
pocztą elektroniczną) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180 – 198) ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.2.2012

http://www.uzp.gov.pl/

