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Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN 

(słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska.  

 

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok . 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Niwiska, 36 – 147 Niwiska 430, woj. podkarpackie, tel. 

(17) 22 79 002, (17) 22 79 704, (17) 227 9 705,  fax (17) 22 79 341.  

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.niwiska.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 kredytu 

długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście 

tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:   
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 

915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z 

przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy 

Niwiska. 

2. Warunki, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia: 

1) wysokość kredytu: 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście 

dziewięć złotych);  
2) odsetki naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu wg. zmiennej stopy 

procentowej. Przy ustalaniu stopy procentowej odsetek należy zastosować stawkę 

WIBOR 1M obowiązującą w dniu 30 września 2013 roku; 

3) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna; 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania kwoty kredytu w pełnej 

wysokości i z tego powodu wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami 

niepobranego kredytu; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów (opłat, prowizji); 

http://www.gmina.niwiska.pl/
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6) odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów; 

7) wymagany termin oddania poszczególnych transz kredytu do dyspozycji 

Zamawiającego:  

a) pierwsza transza – do 18 października 2013 roku  –  300.000,00 zł, 

b) druga transza – do 18 listopada 2013 roku – 200.000,00 zł, 

c) trzecia transza – do 18 grudnia 2013 roku – 415.209,00 zł; 

8) kredyt zostanie zaciągnięty na okres 60 miesięcy, tj. od dnia 18 października 2013 roku do 

dnia 18 października 2018 roku. Karencja w spłacie kredytu 1 rok. 

3. Zasady spłaty kredytu:                                              . 

1) spłata kredytu nastąpi w następujących ratach, płatnych w następujących terminach do: 

a)  18 października 2014 roku w kwocie  50.000,00 zł,  

b)  18 grudnia 2014 roku w kwocie  50.000,00 zł,  

c) 18 marca 2015 roku w kwocie  35.000,00 zł, 

d) 18 czerwca 2015 roku w kwocie 35.000,00 zł., 

e) 18 września 2015 roku w kwocie 35.000,00 zł., 

f) 18 grudnia 2015 roku w kwocie 35.000,00 zł., 

g) 18 marca 2016 roku w kwocie 37.500,00 zł., 

h) 18 czerwca 2016 roku w kwocie 37.500,00 zł., 

i) 18 września 2016 roku w kwocie 37.500,00 zł., 

j) 18 grudnia 2016 roku w kwocie 37.500,00 zł., 

k) 18 marca 2017 roku w kwocie 75.000,00 zł., 

l) 18 czerwca 2017 roku w kwocie 75.000,00 zł., 

ł) 18 września 2017 roku w kwocie 75.000,00 zł., 

m) 18 grudnia 2017 roku w kwocie 75.000,00 zł., 

n) 18 marca 2018 roku w kwocie 75.000,00 zł., 

o) 18 czerwca 2018 roku w kwocie 75.000,00 zł., 

p) 18 października 2018 roku w kwocie 75.209,00 zł., 

 

2) spłata odsetek następować będzie w miesięcznych okresach obrachunkowych - należne 

odsetki spłacane będą miesięcznie w terminie do 15 dni po upływie każdego miesiąca.  
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4. Zabezpieczenie kredytu: zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z 

deklaracją wekslową. 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00–5 .  

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w 

miesiącach: 60 . 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.   

 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

 

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. 
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży 

zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o 

którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (j.t. - Dz. 

U. z  2013 r., poz. 1376 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy 

Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem 

wejścia w życie ustawy. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez 

Zamawiającego w oparciu o dokumenty znajdujące się w ofercie, wskazane szczegółowo 

w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą „spełnia / 

nie spełnia”. 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o 

spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o 
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dokumenty znajdujące się w ofercie, wskazane szczegółowo w Rozdziale VI specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 

 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o 

spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o 

dokumenty znajdujące się w ofercie, wskazane szczegółowo w Rozdziale VI specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o 

spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o 

dokumenty znajdujące się w ofercie, wskazane szczegółowo w Rozdziale VI specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 

    

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o 

spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o 

dokumenty znajdujące się w ofercie, wskazane szczegółowo w Rozdziale VI specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 

 

 

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 spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
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- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 

- 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub 

potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 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.4.3) 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: 

a) 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;  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

III.4.3.2) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia. 

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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, 

poz.331) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

III.5) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)   

1. Formularz ofertowy (złożony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia).  

2. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta w postępowaniu (jeżeli oferent 

jest reprezentowany przez pełnomocnika). 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne: nie. 

 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
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Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 

- zmiany nazwy, adresu, siedziby Wykonawcy, 

- zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, 

- zmiany harmonogramu spłaty, 

- zmiany dotyczącej wypłaty transz kredytu, 

- zmiany osób nadzorujących umowę, 

- nie wykorzystania kredytu w całości, 

Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić z względu na: 

- zmianę harmonogramu spłat, 

- zmianę harmonogramu wypłaty transz kredytu, 

- nie wykorzystania kredytu w całości. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu (okres kredytowania) o czas 

oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej, nie może się wiązać z dodatkowymi 

opłatami i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

warunków zamówienia: www.gmina.niwiska.pl . 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy Niwiska, 36 – 147 Niwiska 430, woj. podkarpackie, pokój nr 19. 

  

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 8 października 2013 roku, do godz. 9
30

. Miejsce: Urząd Gminy Niwiska, 36 – 

147 Niwiska 430, woj. podkarpackie, pokój nr 10 (sekretariat). 

 

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert). 

 

IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nie przyznania 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmina.niwiska.pl/

