
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00 zł 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
Numer ogłoszenia: 263605 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Jeżowe , Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 
8794304, faks 015 8794304. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego 
kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 
jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 
2.000.000,00 zł. / słownie: dwa miliony złotych / na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek 2. Podstawowe dane o kredycie: 2.1. Kwota kredytu 2.000.000,00 zł. 2.2. Okres 
karencji w spłacie pierwszej raty kapitałowej i odsetek marzec 2014 r. 2.3. Okres spłaty kredytu - 12 lat. 
Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od marca 2014 r. do grudnia 2025 r. - 12 lat (z 
zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych 
dodatkowych kosztów).Spłata kapitału następować będzie do końca każdego miesiąca kończącego 
kwartał. 2.4. Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kredytu ( do 
końca każdego miesiąca kończącego kwartał ) 2.5. Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy 
procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów 
międzybankowych skorygowanej o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. 2.6. Środki z kredytu 
muszą zostać uruchomione w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy . 2.7. Przewiduje się 
zawarcie umowy w miesiącu grudzień 2013 r.. 

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:  Rozpoczęcie: 23.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 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 określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp. oraz, że nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - według 
wzoru z Załącznika nr 2. 2. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w § 5 ust.1 
pkt 1 Wykonawca musi obligatoryjnie złożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 2) Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie 
banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności 
bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe - lub dokumenty równoważne. 
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 
141 ustawy Pzp. Zamawiający żąda: 1) pełnomocnictwa dla jednego z Wykonawców do 
reprezentowania w postępowaniu; 2) oświadczenia złożonego przez każdego z 
Wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 
ustawy Pzp oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

• 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, 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 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; 

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 dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeżowe 
37-430 Jeżowe 136A Pokój nr 6A.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A Pokój nr 11 Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


