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Znak sprawy: IGK-341/8/2009 

Ostróda, 20.07.2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

na  

„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu gminy na rok 2009”  
 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 

z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058  ze zm.) 

 

 

 

 

sprawdził pod względem merytorycznym 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Zatwierdził: 
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1. Zamawiający:  

 

Gmina Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 

14-100 Ostróda 

tel. (089) 676 07 00 

fax (089) 676 07 90 

www.gminaostroda.pl 

 

  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058                          

ze zm.) 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 

2. Oferent winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną 

ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

5. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji przeznaczone są wyłącznie 

w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w 

inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

6. Oferent ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją techniczną 

oraz przewidzieć cały zakres prac związanych z realizacją zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że oferent podał nieprawdziwe informacje, istotne 

dla prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania 

11. Oferenci, którzy chcą skorzystać z przepisu jawności postępowania zgłaszają to w 

formie pisemnej. Zamawiający wyznaczy miejsce i termin wglądu do jawnych 

dokumentów postępowania. Wgląd do dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

w obecności członka Komisji Przetargowej w godzinach urzędowania. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

CPV 66130000-5  Usługi udzielania kredytu 

           1/. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego              

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda 

na 2009r. 

           2/. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 

 

           2.1/  Wysokość kredytu 2.307.500,- zł Słownie złotych: Dwa miliony trzysta siedem   

tysięcy pięćset , 

            2.2/ Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

            2.3/ Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 roku, 

http://www.gminaostroda.pl/
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            2.4 /Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach : 

 

                     - I transza  do     dnia 30.09.2009r     -  557.500,- zł 

                     - II transza  do   dnia 30.10.2009r       - 450.000,- zł 

                     - III transza  do  dnia  30.11.2009r  - 1.300.000 zł 

 

 

2.5 / Wymagana karencja spłaty kredytu:  do dnia 29.09.2010r 

 

2.6/  Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej: 

 

         - podstawą naliczania  odsetek będzie bieżący stan zadłużenia, 

         - odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na 

rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie 

dni w roku, tj. 365 lub 366./, 

         - odsetki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia I transzy kredytu do 

końca całego okresu kredytowania, 

         - odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, 

         - odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni, na 

podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia. 

 

2.7/ Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy zmiennej w stosunku 

rocznym opartej na stawce WIBOR -1M  powiększone o stałą marżę banku. 

 

   Do celów przetargu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 20 lipca   2009 

godz. 10,°°   
   

2.8/ Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w latach od 2010 roku do 2015 roku   

następująco: 

 30.09.2010        -       7.500,- 

 30.05.2011        -   100.000,- 

 30.09.2011        -   100.000,- 

 30.11.2011         -  100.000,- 

 

 30.03.2012         -  100.000,- 

 30.05.2012         -  100.000,- 

 30.09.2012        -   100.000,- 

 30.11.2012         -  100.000,- 

 

 30.03.2013         -  100.000,- 

 30.05.2013         -  100.000,- 

 30.09.2013        -   100.000,- 

 30.11.2013        -   100.000,- 

 

 30.03.2014         -  150.000,- 

 30.05.2014         -  150.000,- 

 30.09.2014        -   150.000,- 

 30.11.2014         -  150.000,- 

 

 30.03.2015         -  150.000,- 
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 30.05.2015         -  150.000,- 

 30.09.2015        -   150.000,- 

 30.11.2015         -  150.000,- 

 

            2.9/ Bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu, 

           2.10/  Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od niewykorzystanej kwoty/transzy  

kredytu, 

           2.11/ Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed   

terminem, 

            2.12/ Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za wprowadzane zmiany w umowie. 

            2.13/ Uruchomienie transzy kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej 

dyspozycji zamawiającego na rachunek podstawowy zamawiającego. 

            2.14/  Zastrzega się niewykorzystanie kredytu w całości 

            2.15/  Zastrzega się spłatę kredytu przed terminem. 

           2.12/ Wyklucza się założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez     

Zamawiającego  w Banku Wykonawcy. 

 

 

4. Termin uruchomienia kredytu: 

 

 

                     - I transza  do     dnia 30.09.2009r     -  557.500,- zł 

                     - II transza  do   dnia 30.10.2009r       - 450.000,- zł 

                     - III transza  do  dnia  30.11.2009r  - 1.300.000 zł 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. Wykonawca musi spełniać warunki i wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca musi spełniać warunki  art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych . 

3. Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obejmującym 

przedmiot zamówienia. 

 

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie złożonych 

dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ. 

 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu 

 

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr 2). 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku składania oferty przez pełnomocników Wykonawców do oferty 

należy dołączyć wymagane prawem pełnomocnictwa  z upoważnieniem do 

reprezentowania  w postępowaniach o udzielenie  zamówień oraz  zawierania  umów  

5. Projekt umowy kredytowej. 
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Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

 

 

7.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami: 

 

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 

z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

- w zakresie merytorycznym - Maria Andrychowska–  Skarbnik Gminy tel. (089) 

676 07 24 

- w zakresie proceduralnym – Magdalena Wajdyk –tel. (089) 676 07 32 

     

8. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Zamawiającego.  

8.1/ sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 wraz z załącznikami i opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej-  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Zamawiającego www.ugostroda.24.pl w zakładce budżet. 

8.2/ uchwała budżetowa na rok 2009 wraz z załącznikami i opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej -  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego 

www.ugostroda.24.pl w zakładce budżet. 

8.3/ Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za 2008 rok stanowią załączniki nr 6, 7, 8 do 

SIWZ 

8.4/Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów za rok 2008 

stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

8.5/ Sprawozdania Rb-NDS, RB-Z, RB-N za I kwartał 2009 roku stanowią kolejno 

załączniki 10, 11, 12 do SIWZ  

               

9. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

 

 

    10. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

 

http://www.ugostroda.24.pl/
http://www.ugostroda.24.pl/
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Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 

lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

 

Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 

czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być 

opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy; pozostałe strony muszą być parafowane. 

 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę  

(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

 

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego, danymi Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób:  

 

„Oferta na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2009” - nie otwierać przed  

28 .07.2009 r. godz. 10 
30

 ”. 
 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego ul, Jana III Sobieskiego 1, 14-100 

Ostróda, I piętro (sekretariat)  do dnia     28.07.2009 r. godz. 10 
00

. 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, pok. 301                               

(sala konferencyjna) dnia    28 .07.2009 r. godz. 10 
30

. 

 

 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Elementy ceny: 

- Oprocentowanie kredytu – w oparciu o WIBOR 1M  ( na dzień 20.07.2009r. godz. 

10.00) + stała marża banku   

2. Cenę oferty należy rozumieć jako koszt oprocentowania kredytu  

3. Zaoferowany najniższy koszt kredytu Zamawiający uzna za najkorzystniejszą 

ofertę co stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy. 

 

13. Kryteria i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 

 

Oprocentowanie kredytu – 100 %  

Kryterium wymierne – obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według 

wzoru: 

 

           najniższe oprocentowanie 

Ko = -----------------------------------x 100 

            badane oprocentowanie 

 

Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 100 
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Każdy z członków Komisji Przetargowej dokona indywidualnej oceny każdej oferty na 

„Karcie indywidualnej oceny ofert” Druk ZP-20 

 

Punkty uzyskane przez poszczególnych oferentów od każdego członka Komisji 

Przetargowej zostaną zsumowane i wpisane do „Streszczenia oceny i porównania 

złożonych ofert” Druk ZP-21 

Oferent, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do 

zrealizowania zamówienia publicznego. 

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz wszystkim Oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 

 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Zamawiający  przed podpisaniem umowy zobowiązuje się do dostarczenia 

dokumentów wymaganych przez wybrany bank. 

 

 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 Umowa musi  zawierać wszystkie szczegółowe warunki realizacji zamówienia    

wyszczególnione w punkcie 3 SIWZ.   

 

16. Środki Ochrony Prawnej 

Wykonawcom przysługuje ochrona prawna przewidziana w Dziale VI – Prawa 

Zamówień Publicznych. 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm. ). 

 

 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

2. Oświadczenie z art. 22 ust 1(załącznik nr 2), 

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .( załącznik nr 3) 

4. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty kredytu ( załącznik nr 4) 

5. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty  przez Gminę Ostróda kredytu 

na sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu gminy na 2009 r.(załącznik nr 5). 

6. Sprawozdanie Rb-NDS, za 2008 rok  (załącznik nr 6) 

7. Sprawozdanie  Rb-Z za 2008 rok (załącznik nr  7) 

8. Sprawozdanie Rb-N za 2008 rok (załączniki nr  8) 

9. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów za rok 2008 

 ( załącznik nr 9) 

10. Sprawozdanie Rb-NDSza I kwartał 2009 roku (załącznik nr 10)  

11. Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2009 roku ( załącznik nr 11) 

12. Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2009 roku (załączniki nr 12)  

 

 

 


