
Mokrsko: Udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) W 

WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO 

DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY MOKRSKO na 2010 r 

Numer ogłoszenia: 199325 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 

43 841 18 18, faks 43 886 32 77. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.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 Zamawiającemu 

kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) W WYSOKOŚCI do 2.000.000,00 ZŁ NA 

SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY MOKRSKO 

na 2010 r. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem 

zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie polskiej (PLN) 

NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY 

MOKRSKO na 2010 r.: a) w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 zł) b) 

Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2015 roku. (zakończenie 

spłaty). c) Spłata rat kredytu wraz z odsetkami następować będzie w terminach określonych w 

Formularzu cenowym (Harmonogramie spłaty kredytu i odsetek)-zał. Nr 4 do SIWZ. d) 

Karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 31.03.2011 r. e) Odsetki kredytu 

zmienne płatne na koniec każdego kwartału naliczane od dnia uruchomienia poszczególnych 

transz kredytu. f) Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu. g) 

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący 

sposób: - oprocentowanie kredytu zmienne: wyrażone w relacji do stawki WIBOR 1M 

(obowiązującej w dniu 26.07.2010 r.) powiększonej o stałą marżę banku, - Inne koszty lub 

korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać 

ujęte w wysokości oprocentowania kredytu, - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od 

całej kwoty kredytu, tj. 2.000.000,00 Zł. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest 

zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez 

Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu (przedstawić w ofercie jedną stawkę 

procentową). h) Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez 

dodatkowych kosztów bankowych. i) Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od 



kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową-WIBOR-1M wyliczoną 

jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

naliczenia odsetek, powiększoną o marżę banku, j) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i 

prowizji za niewykorzystaną część kredytu. k) Do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną 

ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 2) Prawna forma zabezpieczenia kredytu - 

weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym 

Gminy Mokrsko prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Ruścu, O/Mokrsko Zamawiający 

zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Wykonawcy informacji i dokumentów 

niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5. 

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

II.1.7) 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: Wadium nie jest wzmagane 

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 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, 

którzy posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności 

bankowych. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 



 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

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: 
 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 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 

  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę, partnerów konsorcjum albo 

ustanowionego pełnomocnika; Formularz cenowy wzór stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

Projekt umowy uwzględniający warunki SIWZ. 



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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określa SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Mokrsku 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 9. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mokrsku 98-345 Mokrsko 231 

pokój nr 7. 

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 

 

 


