24 czerwca 2015

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 94.124,00 zł. z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z
realizacją zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej pod nazwą Rozbudowa wodociągu
Numer ogłoszenia: 153556 – 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901,
faks 0-81 7570028.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu w
kwocie 94.124,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z
realizacją zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą
Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 94.124,00zł. z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zezulin
Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic. 2. Wykonawca przygotowując ofertę musi: 1) uwzględnić
wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu, 2) uwzględnić wszystkie koszty związane ze spłatą
kredytu i podać w ofercie całkowity koszt jego spłaty za przewidywany okres kredytowania, 3)
uwzględnić oprocentowanie kredytu wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc
poprzedni (tj. maj 2015 r. plus marża bankowa.). 3. Zamawiający przewiduje okres karencji i
następujący terminarz spłaty kredytu 1) spłata kredytu wraz z odsetkami w ratach kwartalnych, 2)
płatność kredytu wraz z odsetkami – 30 października 2020 r. 3) odsetki od kredytu w okresie
karencji tj. od chwili wypłaty pierwszej transzy kredytu do czasu spłaty raty będą płatne kwartalnie
do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego następny kwartał kalendarzowy. Pozostałe wg
harmonogramu spłat przygotowanego przez Bank. Terminy spłaty rat kredytu: 30 października 2020
– Kwota spłaty kapitału w zł: 94.124,00. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko
z części przyznanego kredytu. W/w sytuacji zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów
z powodu nie wykorzystania przyznanych środków finansowych. 5. W przypadku, gdy termin spłaty
kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę
w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty. 6. Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia
ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366) aby umożliwić

Zamawiającemu porównanie ofert. 7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową. 8. Spłata odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału, będzie odbywać się
zgodnie ze specyfikacją do dnia 30 każdego miesiąca rozpoczynającego następny kwartał 30.01,
30.04, 30.07, 30.10, a po upływie karencji w terminach spłat rat kapitałowych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
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:
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;
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;
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 98
2 – Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w stosunku rocznym – 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Integralną częścią składową umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz oferta złożona w postępowaniu. 2) Wykonawca stawia do dyspozycji
Zamawiającego kredyt w kwocie 94.124,00 zł. w terminach i transzach zgodnie z pisemną dyspozycją
Zamawiającego poprzez przelew poszczególnych transz na rachunek bieżącym Zamawiającego. 3)
Terminy spłaty rat kredytu: Spłata kredytu w ratach kwartalnych płatna do 30 dnia każdego
miesiąca rozpoczynającego kwartał. 4) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i
pobierane przez Wykonawcę wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedni
plus marża bankowa. Powyższy sposób naliczania odsetek dotyczy całego okresu kredytowania. 5)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania tylko z części przyznanego kredytu w miarę
potrzeb, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów z powodu nie wykorzystania przyznanych
środków finansowych. 6) Wykonawca nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 7)
Zmiany postanowień umowy kredytu, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą
nastąpić w przypadku: a) niekorzystnej sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, która może zwiększyć
ryzyko Banku, b) obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia. 8) Wykonawca nie pobiera opłat
z tytułu zmian postanowień umowy kredytu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2015
godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie, Ludwin 51, 21-075 Ludwin (pokój nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (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

