
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.nowadeba.pl 

 

Nowa Dęba: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy 

Nowa Dęba 

Numer ogłoszenia: 129379 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Dęba , ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. 

podkarpackie, tel. 015 8462671, faks 015 8465137. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.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 

dla Gminy Nowa Dęba. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest: zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2.899.120,-zł 

(dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych) na 2015r. z dniem 

spłaty od 15 stycznia 2016r do 15 grudnia 2025r. 2. Postawienie kredytu do dyspozycji 

zamawiającego od 30 września 2015 do 31 grudnia 2015r kwota 2.899.120,-zł w tym: I transza: do 

dnia 30 września 2015 roku w kwocie - 1.000.000,-zł II transza: do dniu 30 listopada 2015 roku w 

kwocie - 1.000.000,-zł III transza: do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 899.120,-zł Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości lub czę ści I, II i III transzy kredytu. 

http://www.nowadeba.pl/


Uruchomienie kwot kredytu nastąpi na pisemny wniosek Gminy. Dopuszcza się możliwość 

uruchomienia transz kredytu w innych terminach niż wyżej założono, ale w 2015 roku.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

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: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany 

wnieść wadium w wysokości: 10000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 10 

września 2015 r. do godz. 11:00. 2.Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą 

Pzp: 3.W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O.Nowa Dęba nr rach: 82 9434 

1083 2003 1300 0101 0007. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych 

formach - dokument wa-dium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 

5.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutku-je 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6.Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w 

swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określo-

nych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

zasadach okre-ślonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 

3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn le-żących 

po stronie wykonawcy. 7.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

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 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent przedstawi Decyzję Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie Banku lub zezwolenie 

Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank (nie dotyczy 

banków spółdziel-czych, które działają na podstawie odrębnych przepisów ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

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; 

 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wykonawca ma dostarczyć także: a)Kopię wpłaty wadium, b)Projekt umowy kredytowej 

uwzględniający zapisy niniejszej specyfikacji. c)Dokumenty potwierdzające posiadanie 

uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofer-tę, o ile nie wynika to z przedstawionych 

dokumentów rejestrowych, d)Oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 1 do SIWZ formularz 

ofertowy 



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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 98 

 2 - Termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty - 2 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.nowadeba.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UMiG Nowa 

Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 302. 

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

ofert: 10.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Nowa Dęba w Biurze Ob-sługi Klienta ( parter, obok głównego wejścia). 

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 być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 

 

         BURMISTRZ 

Wiesław Ordon  


