
Cegłów: Zaci ągni ęcie kredytu długoterminowego w 2013 roku do 

wysoko ści 1.100.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysi ęcy złotych) 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficyt u bud Ŝetu Gminy 

Cegłów i spłat ę wcześniej zaci ągniętych po Ŝyczek i kredytów zgodnie z 

Uchwał ą Rady Gminy Cegłów nr XXXVIII/311/13 z dnia 21 list opada 2013 

r. 

Numer ogłoszenia: 482676 - 2013; data zamieszczenia : 25.11.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 

48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.ceglow.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:  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2013 

roku do wysokości 1.100.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) przeznaczonego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Cegłów i spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i 

kredytów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cegłów nr XXXVIII/311/13 z dnia 21 listopada 2013 r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego w 2013 roku do wysokości 1.100.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) 

przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Cegłów i spłatę wcześniej 

zaciągniętych poŜyczek i kredytów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cegłów nr XXXVIII/311/13 z dnia 21 

listopada 2013 r. Zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony zgodnie z powołaną wyŜej uchwałą. 2. Kredyt 

będzie zaciągnięty w dwóch transzach w roku 2013 tj. pierwsza transza w kwocie 432.250,00 PLN winna być 

przekazana w terminie 2 dni od podpisania umowy, druga transza w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie 

2 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego jednak nie później niŜ do 30 grudnia 

2013r. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części lub całości drugiej transzy kredytu, bez 

prawa dochodzenia jakichkolwiek kosztów, opłat, prowizji, czy odszkodowań ze strony Wykonawcy 4. 

Dopuszcza się moŜliwość niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu oraz moŜliwość 

wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty (zawiadomienia na 14 dni przed spłatą). 

W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od niespłaconej kwoty kredytu a Zamawiający 

zwolniony będzie od jakichkolwiek obciąŜeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. 5. Kredyt winien być 

przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 6. Kredyt zostanie udzielony w PLN. 7. 

Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 maksymalny okres kredytowania do 8 lat. 8. 

Spłata kapitału kredytu w 4 równych ratach kwartalnych do 20 marca, 20 czerwca, 20 września i 20 grudnia 



kaŜdego roku zgodnie z harmonogramem rocznym rat stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (raty kapitałowe 

zaokrągla się do pełnych złotych, dopuszcza się ostatnią kwartalną ratę jako nierówną) 9. Karencja w spłacie 

kredytu do 20 listopada 2014r. 10. Spłata odsetek miesięczna, począwszy od stycznia 2014r. Do celów 

obliczenia oprocentowania przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 11. Spłata 

odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy okres obrachunkowy. 12. Koszty 

kredytu stanowią: a)oprocentowanie kredytu- zmienne. Oprocentowanie kredytu w całym okresie 

kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres 

obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marŜy banku (dopuszcza się marŜę ujemną). b)Wykonawcy 

naleŜą się wyłącznie koszty kredytu za pobrany przez Zamawiającego kredyt. 13. Zamawiający nie 

dopuszcza moŜliwości pobrania przez bank prowizji/opłaty za udzielenie kredytu (lub jakiejkolwiek innej 

prowizji/opłaty pobieranej przez bank w związku z zawartą umową kredytową i/lub uruchomieniem kredytu). 

Oferta, w której przewidziana zostanie prowizja/opłata zostanie odrzucona. 14. Szczegółowe warunki 

Zamawiającego do przedmiotu zamówienia ustalone są w Załączniku Nr 6 do niniejszej SIWZ, które są 

załącznikiem SIWZ i stanowią istotne postanowienia umowy 15.Zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco z 

deklaracją wekslową. 

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

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2021. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga 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 Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a takŜe realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

Bankowe (Dz. U. 2012 poz. 1376 z zm.). 2. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie 

banku. W przypadku banku państwowego, wystarcza podanie rocznika, numeru i pozycji 

właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Aktualność 

dokumentu rejestrowego powinna być potwierdzona złoŜonym na nim oświadczeniem przez osobę 

podpisującą ofertę, Ŝe dane zawarte w przedstawionym dokumencie są aktualne 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

na podstawie oświadczenia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

na podstawie oświadczenia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca przedłoŜy upowaŜnienie do reprezentacji Wykonawcy osoby podpisującej ofertę, w 

przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niŜ wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź w 

innym dokumencie składającym się na ofertę. Oferta musi zawierać wszelkie dokumenty 

(pełnomocnictwa, wyciągi z regulaminów organizacyjnych, statutów, wyciągi z rejestru 

handlowego), które w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzą uprawnienia tychŜe osób do 

reprezentacji składania oświadczeń. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

na podstawie oświadczenia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

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 nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

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 Ŝy 

przedło Ŝyć: 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

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: najniŜsza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.ceglow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Cegłów ul. 

Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr. 5. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.12.2013 

godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr. 1. 

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 Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 


