Złotów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Miasto
Złotów w roku 2011
Numer ogłoszenia: 303136 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów , al. Piasta 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,
tel. 67 263 21 49 wew. 31, faks 67 265 00 25.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Złotów w roku 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wybór banku, w którym Gmina Miasto Złotów zaciągnie kredyt do kwoty
13.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Złotów w roku
2011, z terminem spłaty przypadającym na lata 2013 - 2024, w 47 kwartalnych ratach, płatnych w
ostatnim dniu roboczym kwartału, począwszy od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Zamawiający zastrzega, iż kwota kredytu może być niższa od kwoty określonej powyżej oraz, że
nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu opłat i prowizji. Zmiany planowanych
do osiągnięcia do końca 2011 r. dochodów budżetowych oraz prognozowanych wydatków
powodujących zmniejszenie wysokości deficytu budżetowego zostaną wprowadzone do budżetu
Gminy Miasto Złotów Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie, do końca bieżącego roku. Warunki
udzielenia kredytu: a) kwota kredytu: do 13.000.000,00 zl (słownie złotych: trzynaście milionów
00/100), b) okres kredytowania: od daty zawarcia umowy do 31.12.2024 r., c) uruchomienie
kredytu nastąpi w transzach zgodnie z pisemnym wnioskiem przedstawionym przez Gminę Miasto
Złotów, w terminie 3 dni od dnia wydania dyspozycji, z zastrzeżeniem, że pierwsza transza w
wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) zostanie
postawiona do dyspozycji niezwłocznie po podpisaniu umowy, d) wypłata środków nastąpi w
formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego, e) odsetki naliczane będą kwartalnie od
kwoty faktycznie udzielonych transz kredytu, f) okres karencji w spłacie kapitału obejmować
będzie czas od dnia wypłaty do dnia 28.03.2013 r., g) do obliczenia całkowitego kosztu kredytu w
składanej ofercie należy przyjąć datę 18 listopada 2011 r. i całą kwotę kredytu (tylko dla celów
wyliczenia oferty), h) nie będą pobierane dodatkowe opłaty za prowadzenie rachunku oraz za
wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, i) prowizja 0% za gotowość uruchomienia transz, j)
prowizja 0% za przedterminową spłatę, k) w przypadku niezrealizowania planowanych na 2011 r.
wydatków Zamawiający skoryguje (umniejszy) kwotę kredytu, l) płatność rat kapitałowych w
terminach, o których mowa w Rozdziale II Warunki spłaty kredytu pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, może ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego
pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w
banku najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Przesunięcia są możliwe w

przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone
wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w
przypadku znacznego zmniejszenia dochodów budżetowych spowodowanych np. niekorzystną
sytuacją gospodarczą. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać
poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej
części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie.
Po każdorazowym przesunięciu terminu spłaty raty kapitałowej bank dokona stosownego
przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku
Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wymienionych czynności opisanych w
niniejszym punkcie bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji, m) w
przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone
wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w
przypadku znacznego zmniejszenia dochodów budżetowych spowodowanych np. niekorzystną
sytuacją gospodarczą, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas
oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed
upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty
kredytu oprocentowanie kredytu będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z
tytułu przesunięcia terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji, n)
zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak również
możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż wynikających z harmonogramu spłat.
Zdarzenie możliwe jest w przypadku osiągnięcia przez Zamawiającego dobrego wyniku
finansowego potwierdzonego nadwyżką budżetową, bądż w przypadku niezrealizowania przez
Kredytobiorcę planowanych wydatków.. Wcześniejsza spłata kapitału wymaga uprzednio złożenia
przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia wykonawcy, z 30 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca dokona stosownego przeliczenia spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do
treści wniosku złożonego przez Zamawiającego. Za powyższą czynność wykonawca nie będzie
pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji..
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: Zakończenie:
31.12.2024.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00
zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 2. Wadium może być wniesione w formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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

• Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający
żąda załączenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. oświadczenia
Wykonawcy - załączniki nr 3 i 3a, 2. dowodu potwierdzajacego wniesienie wadium,
3. aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego
Wykonawcę. 4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców
występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania
oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona
przez każdego Wykonawcę
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:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• 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, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• 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 ubezpieczenie 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
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał 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:
• 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
• 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
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
• III.4.3.2) 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności
wynikających z ustawy Prawo bankowe - dotyczy banków utworzonych po 01.01.1998 r.
(zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych), 2. W przypadku podmiotów
występujących wspólnie, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych
wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy składającego ofertę. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo wykonawców składających ofertę wspólną należy
dołączyć do oferty. 3. Oświadczenie o objęciu wykonawcy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
4. Projekt umowy przygotowany przez wykonawcę, zawierający postanowienia z Rozdziału XIII
(Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego)
III.7) 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
Projekt umowy przygotowany przez wykonawcę, zawierający postanowienia z Rozdziału XIII
(Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 29 lub może zostać przesłana za zaliczeniem
pocztowym w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego za cenę 25,00 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr
02 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (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

