
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – PODSTAWA PRAWNA: 

1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 

(Dz.U. Nr 282, poz. 1650).  

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 282, poz. 1649). 

5. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy – Kodeks 

Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

        Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Nowe Ostrowy,  

        pow. kutnowski, woj. łódzkie,  

        tel. 024 3561400, faks 024 3561400 

        NIP 775-24-06-168, REGON 611015780 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

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 750 000 zł.  

dla Gminy Nowe Ostrowy”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 

750 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu na rok 2012 oraz na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych 

pożyczek - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy Nr XXII/148/12 z dnia 24 września 2012 

roku.  

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

3. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2013 - 2017 w okresach trzymiesięcznych wg harmonogramu 

stanowiącego załącznik nr 4 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 październiku 2012 r. tj. 4,90 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 załączy stosowne 

dokumenty:  

a) Rb-NDSb kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 

okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012.  

b) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres 

od początku roku do dnia 30 czerwca 2012.  

c) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012.  

d) Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

e) Uchwała Nr III/336/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 

października 2012 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego 

do zaciągnięcia przez Gminę Nowe Ostrowy.  

f) Uchwała Nr XXII/146/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie 

dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.  

g) Uchwała Nr XXII/147/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015.  

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

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2017 r. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

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 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi zezwolenie Komisji Nadzoru 

Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art 36 Ustawy Prawo Bankowe 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne.  

Zamawiający dokona spełnienia tego warunku stosując formułę: spełnia - nie spełnia. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku 

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: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku należy przedłożyć zezwolenie 

lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 

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 

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.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: nie 

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

zamówienia: www.noweostrowy.bip.org 

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 i otwarcia ofert:  
 Oferty należy składać do 17.10.2012 do godz.  9

00
 w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy,  

             Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy w Sekretariacie - pok. nr 1. 

 Oferty zostaną otwarte w dniu 17.10.2012 r. o godz. 9
05

 w siedzibie Zamawiającego. 

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 08.10.2012 r. w BZP 385180 – 2012 wszczyna postępowanie w 

trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu  zamówienia pn.  

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 750 000 zł.  dla  

  Gminy Nowe Ostrowy”. 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 


