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Numer sprawy: ZP.271.2.2013 
  

Izbicko: Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: 
Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE 

 

Numer ogłoszenia: 518350 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powsta�ców �l�skich 12, 47-180 Izbicko, woj. 
opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54. 

• Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dost�pne s� informacje dotycz�ce 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Administracja samorz�dowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Udzielenie Gminie Izbicko 
kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego 
gotówkowego w kwocie 450 000 zł ( słownie: czterysta pi��dziesi�t tysi�cy zł) na: 
Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE  

Dost�pno�� kredytu w kwocie 450 000 zł do dn. 30.12.2013r.  

1) Spłaty rat: 10.12.2016r. - 5 000 zł  

31.05.2017r. - 20 000 zł  

30.11.2017r - 25 000 zł  
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31.05.2018r. - 25 000 zł  

30.11.2018r. - 25 000 zł  

31.05.2021r. - 75 000 zł  

31.11.2021r. - 75 000 zł  

31.05.2022r. - 100 000 zł  

30. 11.2022r. - 100 000 zł  

2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2022r.  

3) Okres karencji w spłacie kredytu ( po�yczki ) obejmuje okres od dnia podpisania 
umowy do 10.12.2016r.  

4) Odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu naliczane b�d� w okresach 
miesi�cznych i płatne do 5 nast�pnego miesi�ca pocz�wszy od 1 stycznia 2014r.  

5) Oprocentowanie kredytu według stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia miesi�ca + stała 
mar�a banku ( mar�a banku mo�e by� równie� ujemna) w okresie obowi�zywania 
umowy.  

6) Zamawiaj�cy nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielania kredytu 
oraz za ewentualne sporz�dzenie aneksów.  

7) Jako zabezpieczenie kredytu ustala si� weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�.  

8) Dopuszcza si� mo�liwo�� wcze�niejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych 
opłat.  

9) W przypadku spłaty cz��ci kapitału lub cało�ci odsetki b�d� naliczane od faktycznego 
zadłu�enia.  

10) Poza kwotami okre�lonymi w ofercie Bank nie pobiera �adnych innych opłat i 
prowizji.  

11) W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w chwili 
zawarcia umowy, strony dopuszczaj� mo�liwo�� przedłu�enia terminu spłaty kredytu o 
czas oznaczony. Powy�sza zmiana wymaga formy pisemnej i mo�e by� dokonana jedynie 
przed upływem okresu kredytowania okre�lonego w umowie. Z tytułu przedłu�enia 
terminu spłaty kredytu oprocentowanie b�dzie naliczone na zasadach zaproponowanych w 
ofercie. Z tytułu przesuni�cia terminu spłaty wykonawca nie b�dzie pobierał �adnych 
opłat i prowizji.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty cz��ciowej: nie. 
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II.1.8) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako�czenie: 
30.11.2022. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, 
je�eli przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Zezwolenie uprawniaj�ce do wykonywania czynno�ci bankowych zgodnie z 
ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( Dziennik Ustaw rok 2012 
poz. 1376 ze zm.) lub inny dokument równowa�ny potwierdzaj�cy 
uprawnienia w/w zakresie. 

• III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
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III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� 
DOSTARCZY	 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
post�powaniu nale�y przedło�y
: 

• potwierdzenie posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub 
czynno�ci, je�eli przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania, w 
szczególno�ci koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale�y przedło�y
: 

• o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, 
�e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za�wiadczenie, �e uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych 
płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - 
wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania 
decyzji wła�ciwego organu - wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołuj�cy si� przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
post�powaniu na zasoby innych podmiotów, które b�d� brały udział w realizacji 
cz��ci zamówienia, przedkłada tak�e dokumenty dotycz�ce tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre�lonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj�cy, �e: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci - wystawiony nie wcze�niej 
ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania 
decyzji wła�ciwego organu - wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie - wystawiony nie 
wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów nale��cych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, �e nie nale�y do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

formularz ofertowy, o�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu, 
o�wiadczenie dotycz�ce 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: najni�sza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost�pna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl 
Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia mo�na uzyska
 pod adresem: Urz�d 
Gminy w Izbicku, ul. Powsta�ców �l.12, pokój nr 13, II pi�tro. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu lub 
ofert: 23.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz�d Gminy w Izbicku ul. Powsta�ców �l. 
12,sekretariat, pok.7,I pi�tro.  

Otwarcie: 23.12.2013r. godz.10.15 Urz�d Gminy w Izbicku, ul. Powsta�ców 
�l.12, pok. nr 14, sala narad, II pi�tro. 

IV.4.5) Termin zwi�zania ofert�: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz�ce finansowania projektu/programu ze 
�rodków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj�cych zwrotowi �rodków z pomocy udzielonej przez pa�stwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by
 przeznaczone 
na sfinansowanie cało�ci lub cz��ci zamówienia: nie 
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