Małomice: Udzielenie Gminie Małomice kredytu długoterminowego inwestycyjnego w
wysokości 446.180 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych)
Numer ogłoszenia: 255770 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.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 Gminie Małomice kredytu
długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 446.180 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć
tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie Gminie
Małomice kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 446.180 zł słownie: czterysta
czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych Część I. Przedmiotu zamówienia Udzielenie
kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 300.000
PLN z grantem od Komisji Europejskiej dla Gminy Małomice na sfinansowanie zadań
inwestycyjnych/ Przebudowa dróg w mieście i gminie Małomice II/ Przebudowa drogi gminnej
Plac Tysiąclecia i /Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany gminna Małomice/ Część
II. Przedmiotu zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 146.180 PLN dla
Gminy Małomice na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg w gminie i mieście
Małomice II Przebudowa drogi gminnej Plac Tysiąclecia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
15.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą
Wykonawcy spełniający warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
z późn. zm. Prawo zamówień publicznych, czyli: a) posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia według paragrafu 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na zasadzie
spełnia/nie spełnia. W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w
postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ustawy
Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą...
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o
oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: W celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć następujące oświadczenia oraz dokumenty: a) Oświadczenie Wykonawcy, że : posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania
się /konsorcjum/ oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualny
dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od
ustawy na mocy, której utworzony został bank: prawo bankowe; prawo bankowe za zgodą
prezesa NBP w porozumieniu z Ministrem Finansów wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się
każdy konsorcjant składa oddzielnie II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w punkcie I lit.b 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. Dokumenty te powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III. Jeżeli w kraju
pochodzenia osoby lub kraju. W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. IV. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą reprezentacji
wykonawcy wskazaną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy albo poprzez osobę
umocowaną w sposób właściwy do dokonania czynności poświadczenia dokumentów za
zgodność oryginałem. V. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o ktorych
mowa wyżej , lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa wyżej , zawierające błędy lub

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożona w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym, przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego..
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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie
zamawiającego: Gmina Małomice, Urząd Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320
Małomice..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.12.2008 godzina 12:00, miejsce: Gmina Małomice, Urząd Miejski w Małomicach, Plac
Konstytucji 3 go Maja 1, 67-320 Małomice, Pokój nr 10 (Sekretariat)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Udzielenie kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w wysokości 300.000 PLN z grantem od Komisji Europejskiej dla Gminy
Małomice na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg w mieście i gminie Małomice
II - Przebudowa drogi gminnej Plac Tysiąclecia i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Bobrzany gminna Małomice.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres kredytowania 15 lat. Spłata kredytu nastąpi w 60 kwartalnych ratach każda po 5.000,00 zł - rata
kapitałowa plus odsetki, płatnych przez 60 kolejnych kwartałów, każdorazowo do ostatniego
dnia kwartału, w następującym okresie: I rata - płatna 31 marca 2009 ostatnia LX rata płatna 31 grudnia 2023. Uwagi dodatkowe: 1)Możliwość wcześniejszej spłaty części lub
całości kredytu bez dodatkowych opłat, po zawiadomieniu Banku o planowanej
przedterminowej spłacie z 5 dniowym wyprzedzeniem, 2)W przypadku wcześniejszej spłaty
części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, 3)Spłata odsetek w
okresach kwartalnych - na koniec każdego kwartału, 4)Zabezpieczenie kredytu - weksel in
blanco, 5)Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej EBI powiększonej o
marżę banku, która nie może przekroczyć 0,6 %. Stawka EBI na każdy okres odsetkowy
ustalana będzie na podstawie zasad określonych przez EBI, 6)Zmiana wysokości
oprocentowania kredytu następować będzie raz na kwartał. 7)Okres odsetkowy obejmuje
okres kwartału, 8)Postawienie środków z kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu
podpisania umowy, 9)Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia środków
kredytowych w terminie do 31 grudnia 2008 r., natomiast określenie transz wypłat kredytu
oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego, następować będzie poprzez

złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki na 1 dzień roboczy przed ich
uruchomieniem, 10)Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu,
11)Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu, 12) Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego
części bez podania przyczyny, 13) Prowizja będzie pobierana sukcesywnie w miarę
wykorzystywania transz kredytu, a nie na początku od całości postawionego do dyspozycji
kredytu, 14)Prowizja nie może przekroczyć 0,5 %, 15)Kredyt udzielony w PLN, Dla
prawidłowego porównania ofert - stawka EBI ma być przyjęta na dzień 05.12.2008 r.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.11-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 15.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotu zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego w
wysokości 146.180 PLN dla Gminy Małomice na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
Przebudowa dróg w gminie i mieście Małomice II - Przebudowa drogi gminnej Plac Tysiąclecia..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres kredytowania 15 lat. Spłata kredytu nastąpi w 60 kwartalnych ratach: 59 rat po 2.436 zł, rata 60 w kwocie
2.456zł - rata kapitałowa plus odsetki, płatnych przez 60 kolejnych kwartałów, każdorazowo
do ostatniego dnia kwartału, w następującym okresie: I rata - płatna 31 marca 2009 ostatnia
LX rata - płatna 31 grudnia 2023. Uwagi dodatkowe: 1.Możliwość wcześniejszej spłaty
części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, po zawiadomieniu Banku o planowanej
przedterminowej spłacie z 5 dniowym wyprzedzeniem, W przypadku wcześniejszej spłaty
części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia, Spłata odsetek w
okresach kwartalnych - na koniec każdego kwartału. Zabezpieczenie kredytu - weksel in
blanco, Okres odsetkowy obejmuje okres kwartału, Postawienie środków z kredytu do
dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
uruchomienia środków kredytowych w terminie do 31 grudnia 2008 r., natomiast określenie
transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego,
następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki na 1
dzień roboczy przed ich uruchomieniem, Kredyt udzielony w PLN, Dla prawidłowego
porównania ofert - należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 05 grudnia 2008r. Przy
ustaleniu oprocentowania krdytu należy przyjąć WIBOR 3 M.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 15.12.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Małomice, dnia 05 grudnia 2008r.

Z-ca Burmistrza Małomic
/-/ Jacek Grzelak

