
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.kodrab.akcessnet.net

 

Kodrąb: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego 

Numer ogłoszenia: 442272 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

woj. łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

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 bankowego 

długoterminowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego  

do wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  

i pożyczek.  

Okres kredytowania - 50 miesięcy.  

Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości do kwoty 

230.000,00 zł w terminie do 30 listopada 2013 r., druga transza w wysokości do kwoty 

170.000,00 zł do 20 grudnia 2013 r. Bank zobowiązany jest postawić do dyspozycji 

Zamawiającego środki w terminie do 3 dni od przekazania informacji dot. wysokości transzy. 

Zamawiający poinformuje Bank o wysokości:  

- pierwszej transzy - niezwłocznie po podpisaniu umowy,  

- drugiej transzy - w terminie do 9 grudnia 2013 r.  

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/
http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/


Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 20.12.2013 r.  

Kredyt spłacony będzie w terminie do 31.12.2017 roku w ratach. Pierwsza rata płatna będzie 

do dnia 31.01.2015 r. Raty płatne będą do końca każdego miesiąca w okresie kredytowania. 

Wysokość poszczególnych rat: w roku 2015, pierwsza rata w wysokości 4.163,00 zł i 11 rat  

w wysokości 4.167,00 zł każda, w roku 2016: pierwsza rata w wysokości 8.337,00 zł i 11 rat 

w wysokości 8.333,00 zł każda, w roku 2017: pierwsza rata w wysokości 20.837,00 zł i 11 rat 

w wysokości 20.833,00 zł każda.  

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu harmonogram 

spłat kredytu ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat 

poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.  

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stawka 

bazowa WIBOR 1M plus stała marża Banku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 

Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa 

procentowa na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu stawkę WIBOR 1M 

obowiązującą w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego 

dnia do wyliczenia stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym 

było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.  

Odsetki płatne miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Przelanie należnych 

bankowi odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji banku o wysokości 

należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem sposobu wyliczenia) w terminie trzech 

dni roboczych od otrzymania informacji.  

Pierwszym okresem rozliczeniowym jest miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiło 

uruchomienie pierwszej transzy kredytu.  

Należna bankowi prowizja płatna będzie w dniu uruchamiania każdej kolejnej transzy 

kredytu. Bank pobierze należną sobie prowizje z kwoty uruchomianej transzy (poprzez  

jej pomniejszenie).  

Dopuszcza się ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie weksla 

własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Gminę Kodrąb. Skarbnik 

Gminy kontrasygnuje weksel in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu oraz prowizja 

bankowa od uruchomionego kredytu będą jedynymi kosztami obciążającymi zamawiającego - 

w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi zadłużenia.  

Wszystkie wyżej wymienione warunki oraz postanowienia zawarte w rozdziałach 4 i 17 

SIWZ stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą 

się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Bank (Wykonawcę) 

projekcie 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: 

31.12.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty 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 Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże,  

iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. bank 

działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 777) lub w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy 

 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

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; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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.4.4) 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) 

Oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego np. w treści formularza ofertowego 

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 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte 

zostały w istotnych postanowieniach umowy (rozdział 17 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, pokój nr 12. 

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

ub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7,  

97-512 Kodrąb, pokój nr 12 (sekretariat). 

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 

 
 
    Wójt Gminy Kodrąb 

         (-) 

mgr inż. Bożena Krawczyk 

 

Kodrąb, dnia 30.10.2013 r.  
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