
Swarzędz: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na 
pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań 
inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w 2008 roku
Numer ogłoszenia: 252658 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 złotowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego 
związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w 2008 
roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 1.Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego 
na pokrycie deficytu budżetowego związanego z finansowaniem inwestycji do 
maksymalnej kwoty 6.000.000 zł. Ostateczna wartość kredytu wypłacona będzie 
przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego w terminie do 31 grudnia 2008 r. 
2.Termin uruchomienia kredytu - grudzień 2008 r. 3.Okres kredytowania ustala się 
na 2 lata z okresem spłaty kapitału i odsetek od 2009 roku do 2010 roku. 
4.Oprocentowanie w ratach miesięcznych, liczone jest od kapitału pomniejszonego 
o spłacone raty, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. 
5.Spłata kapitału i odsetek miesięcznie. 6.Zagwarantowanie przez bank na rzecz 
Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) przyjęcia 
przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu 
banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją. 7.Wypłata 
kredytu nastąpi jednorazowo. 8.Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego 
wykorzystania kwoty kredytu bankowego. 9.Ostateczna kwota kredytu będzie 
ustalona w zależności od wielkości wykonania dochodów i wydatków w 2008 roku. 
10.Prowizje bankowe. a)Prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa. 
b)Prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa. 
11.Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie wekslem własnym (in blanco) wraz 
deklaracją wekslową. 12.Informacje, które mogą zostać udostępnianie przez 
Zamawiającego na wniosek banku przed zawarciem umowy kredytowej: 
a)Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły w formie opisowej, b)Uchwała 
Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
c)Sprawozdanie RB-Z, Rb-N i Rb-NDS z wykonania budżetu, d)Uchwała Rady 



Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, e)Uchwała RIO w sprawie 
wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu, w sprawie wyrażenia opinii o 
projekcie budżetu, prognozie długu a także możliwości finansowania deficytu 
f)Prognoza dochodów gminy na okres kredytowania. 13.Informacje dotyczące 
uchwał budżetowych oraz sprawozdań finansowych sporządzonych przez Urząd 
Miasta i Gminy do Ministerstwa Finansów za poszczególne okresy sprawozdawcze, a 
także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu znajdują się do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 302 oraz na stronie internetowej 
http://bip.swarzedz.eu . 14.Do wyliczenia oferty należy przyjąć wartość stopy 
WIBOR 1M z dnia 19.11.2008 roku, tj. 6,45%. (CPV: 66.11.30.00-5).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w 
wysokości 14000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia 
publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu 
zamówienia: zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie 
działalności bankowej w zakresie obejmującym niniejszy przedmiot 
zamówienia, lub stosowne oświadczenie o jego posiadaniu. b)Posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia. c)Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)Nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e)Załączą do 
oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz 
z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a 
wymagamych przez zamawiającego dokumnetów i oświadczeń - zgodnie z 
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz 
wymaganych dokumentów).. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 



wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU 
OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - ROZDZIAŁ 4); 
2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków 
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli nie 
wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. II. W celu 
potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, 
Zamawiający żąda: 1.Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (zgodnie z Rozdziałem nr 1 
pkt 4.1); 2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3.Oświadczenie, że Wykonawca 
nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie 
w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (DZ.U Nr. 87,poz. 605 z 2006r. ze zm. w Dz.U. Nr.188, poz. 1155 z 
2008r.) Dokumenty nie wymagane obligatoryjnie (pomocne zamawiającemu): 
1.Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kopia innego dokumentu 
wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu 
oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie Gospodarki 
Finansowej zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia); 2.Projekt przyszłej umowy z obligatoryjnym uwzględnieniem 
warunków i zapisów określonych w przedmiotowej Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w szczególności w (Opisie przedmiotu zamówienia)..

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-
020 Swarzędz, pok. 410..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 10.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba 
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pok. 
202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie do kryterium 
ceny: Cena ofery oceniana będzie według następujących podkryteriów 1) 
podkryterium 1: oprocentowanie kredytu - 90%, 2) podkryterium 2: prowizja 
przygotowawcza - 5%, 3) podkryterium 3: marża - 5% W ofercie będą oceniane 
(punktowane) podkryteria. Sposób oceny podkryteriów zawarty jest w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia..


