
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Nowe Ostrowy,  

Nowe Ostrowy 80,  

99-350 Nowe Ostrowy,  

woj. łódzkie,  

tel. 024 3561400, faks 024 3561400. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.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 i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł.  

dla Gminy Nowe Ostrowy”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 

700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu na rok 2013 oraz na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych 

pożyczek - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXXVI/253/13 z dnia 24 października 

2013 roku.  

2. Dzień podpisania umowy będzie dniem wypłaty kredytu w jednej transzy.  

3. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2014 - 2019 w okresach trzymiesięcznych wg harmonogramu 

stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.  

4. Odsetki naliczane będą w miesięcznych cyklach odsetkowych wg obowiązujących stóp 

procentowych.  

5. Spłata odsetek od miesiąca następnego po wypłacie kredytu.  

6. Dla celów porównania ofert cena oferty (koszt kredytu) powinna być wyliczona w oparciu o 

oprocentowanie wg formuły: WIBOR 1M obowiązujący w dniu 31 października 2013 r. tj. 2,61 plus 

marża bankowa. Forma zabezpieczenia kredytu stanowić będzie weksel In blanco wraz z deklaracją 

wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez bank 

pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu.  

8. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu 

poza wymienionymi w siwz.  

9. Ze względu na specyfikację zamówienia cały zakres usługi wynikającej z opisu przedmiotu 

zamówienia Wykonawca powinien zrealizować samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza udziału 

podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.  

10. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do siwz załącza stosowne 

dokumenty:  

a) Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych.  

b) Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań Według Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i 

Gwarancji.  

c) Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie.  

d) Uchwała Nr XXXVI/251/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.  

e) Uchwała Nr XXXVI/252/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019.  

f) Uchwała Nr XXXVI/252/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  



g) Uchwała Nr III/368/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 

października 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego 

do zaciągnięcia przez Gminę Nowe Ostrowy  

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu. 

II.1.7) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. 

II.1.8) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

        Termin zakończenia zamówienia: 30.12.2019 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
          Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI: nie dotyczy. 

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 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w siwz, z których jednoznacznie 

musi wynikać, iż ww warunek Wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia-nie spełnia. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w siwz, z których jednoznacznie 

musi wynikać, iż ww warunek Wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia-nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w siwz, z których jednoznacznie 

musi wynikać, iż ww warunek Wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia-nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w siwz, z których jednoznacznie 

musi wynikać, iż ww warunek Wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia-nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w siwz, z których jednoznacznie 

musi wynikać, iż ww warunek Wykonawca spełnił, stosując formułę: 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 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; 

- 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; 

- 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 

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: 

- 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 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione 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; 

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

zamówienia: www.noweostrowy.bip.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Gminy Nowe Ostrowy,  

Nowe Ostrowy 80, 

99-350 Ostrowy. 

IV.4.4) Termin i miejsce składania ofert: 26.11.2013 do godz. 09
00

,  

miejsce:  

Urząd Gminy Nowe Ostrowy  

Nowe Ostrowy 80  

99-350 Ostrowy  

Sekretariat - pok. nr 1. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.11.2013 o godz. 09
05

. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający: 

Gmina Nowe Ostrowy  

z dniem zamieszczenia ogłoszenia 14.11.2013 r. w BZP 463584-2013 wszczyna postępowanie w 

trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn. 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł.  

  dla Gminy Nowe Ostrowy”. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


