
Ogłoszenie o zamówieniu :

I. Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
REGON: 000551763 
NIP:         839-20-45-762 
Tel.:         +48 59 811 72 15
Fax.:        +48 59 811 74 60 
e-mail:     pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
                 http://bip.smoldzino.com.pl/
          
II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na usługę  o  wartości  szacunkowej  mniejszej  niż  wyrażona w złotych 
równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/

IV. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 
zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów  nie  znajdujących  pokrycia  w  dochodach  własnych  budżetu  Gminy  Smołdzino.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

      1. Forma kredytu – kredyt złotówkowy.
2. Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w 1 transzy w dniu 1 października 2012 roku:
3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wypłaty kredytu.
4. Okres kredytowania – od 01.10.2012r do 30.09.2021 r.
5. Termin spłaty kredytu do 30 września 2021 r.
6.  Spłaty  rat  kapitałowych  następować  będą  w  okresach  miesięcznych,  tj.  do  ostatniego  dnia 
miesiąca za dany okres w równych ratach. Wysokość raty: pierwszej 13.066 zł, pozostałych 12.962 
zł. 
7. Wpływ środków na rachunek zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce oznacza 
wykorzystanie kredytu.
8. Odsetki naliczane będą miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca.
9. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki 
WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, 
powiększone o marżę bankową, określoną na dzień otwarcia ofert (marża będzie stała w okresie 
kredytowania).
-  do  wyliczenia  kosztu  kredytu  należy przyjąć  stawkę  WIBOR 3  M z  miesiąca  lipca  2012r.  
w wysokości 5,12%,
-  zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości  odsetek stanowiący składnik  całkowitego 
kosztu kredytu zgodnie z prawem Bankowym: liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku 
przestępnym. 
10. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej.
11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
- w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego 
wykorzystania kredytu.
12. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
13. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie.
14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz deklaracją wekslową.

 Dokumenty finansowe Gminy Smołdzino z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania 
budżetu za 2011 roku dostępne są na stronie internetowej: bip.smoldzino.com.pl;



Zamówienie  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  07.09.2012  r. 
(numer ogłoszenia 193557- 2012).

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych. 

Kod CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 

VI.  Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2012 r. do 30.09.2021 r.

VII. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia  tych  warunków:  
VII.1.  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  publicznego 
zobowiązani  są   spełnić  warunki  udziału  w  postępowaniu:
a)  posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany 
za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  złoży  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w 
postępowaniu  określonych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp.  Ponadto,  Wykonawca  wykaże 
posiadanie zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności  bankowych zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 
665 z późn. zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest uprawniony 
do  wykonywania  czynności  bankowych  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  - tylko  
w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  działa  na  podstawie  zezwolenia.  Ocena  spełniania 
warunku wymaganego od  Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie 
spełnia. 
b) posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie.
d)  sytuacja  ekonomiczna  i  finansowa  -  Zamawiający  nie  wyznacza  szczegółowego  
warunku w tym zakresie.

VII.2.  W celu potwierdzenia,  że Wykonawca spełnia warunki  udziału  w postępowaniu  
o  udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń: 
a)  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  
w  art.  22  ust.  1  ustawy  PZP,  zgodne  w  treści  ze  wzorem  stanowiącym  
załącznik nr 2 do SIWZ;

       b)  Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej , o  
którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2002r. 
Nr 72, poz. 665 z późn. zm./, a przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo  
bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w 
życie ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia  
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz 
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,  
oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);



d)  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 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ); 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  
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 – wystawionego nie  
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)  aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  
uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na raty zaległych  
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust  1  pkt  4-8  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

VII.3  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie  z formułą „spełnia – nie 
spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach  
wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 
iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe 
po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem 
postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania.

UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem 
nieczytelnym  opatrzonym  imienną pieczęcią).

VII.4.  Jeżeli  Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e) składa 
dokument  lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.  Dokument  o  którym mowa powinien  zostać  wystawiony nie  wcześniej   niż  6  
miesięcy przed upływem składania ofert. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e), zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  
odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby lub kraju,  w którym wykonawca  ma siedzibę  lub  
miejsce zamieszkania.



VII.5.  Niespełnienie  warunku  udziału  w  przetargu  stanowi  podstawę  do  wykluczenia  
Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty. 

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
      CENA - 100 % CENY OFERTY BRUTTO      

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 
Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 18 września 2012 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej w 
dniu: 18 września 2012 r.  o godz. 09:30 .

XI. Termin zwi ązania z ofertą: 30 dni.

XII. Zamawiający  nie  zamierza  zawrzeć  umowy  ramowej,  ustanowić  dynamicznego  systemu 
zakupów  i  nie  przewiduje  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i  SIWZ w załączeniu

Załącznikami do niniejszej siwz są:  
1. Formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),
3. Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3),
4. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsk (załącznik nr 4),
5. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5).

/-/Wójt Gminy Smołdzino
    Lidia Orłowska-Getler


