
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Roźwienica: Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pn. Poprawa stanu technicznego 

wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w miejscowościach Węgierka, Tyniowice, 
Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowice, Więckowice, Cząstkowice.

Numer ogłoszenia: 314554 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica , Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. 
podkarpackie, tel. 016 622-58-87, faks 016 6225822.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na sfinansowanie 
zadania pn. Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w 
miejscowościach Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowice, 
Więckowice, Cząstkowice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 204 116,72 zł. Spłata kredytu 
będzie następować w następujących okresach: Rok 2012 - kwota 118 533,72 zł oraz należne odsetki 
Rok 2013 - kwota 140 000,00 zł oraz należne odsetki Rok 2014 - kwota 115 000,00 zł oraz należne 
odsetki Rok 2015 - kwota 115 000,00 zł oraz należne odsetki Rok 2016 - kwota 115 000,00 zł oraz 
należne odsetki Rok 2017 - kwota 135 583,00 zł oraz należne odsetki Rok 2018 - kwota 115 000,00 
zł oraz należne odsetki Rok 2019 - kwota 115 000,00 zł oraz należne odsetki Rok 2020 - kwota 115 
000,00 zł oraz należne odsetki Rok 2021 - kwota 120 000,00 zł oraz należne odsetki Przewidywany 
harmonogram wykorzystania kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany jednorazowo po podpisaniu 
umowy kredytowej. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań 
aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania. Podstawą wyliczeń 
kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest kalkulacja ceny 
oferty, stanowiący załącznik nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający 
następujące założenia: a) waluta kredytu: złoty polski (PLN); b) kwota kredytu - 1 204 116,72 PLN; 
c) oprocentowanie w skali roku - według złożonej oferty; d) data i wysokość postawienia kredytu: 
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym powyżej e) częstotliwość płatności rat kapitałowych i 
odsetkowych - kwartalnie (do ostatniego dnia kwartału); f) spłata rat kapitałowych rozpocznie się w 
dniu 31.03.2012 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; g) termin spłaty kolejnych rat 
kapitałowych i odsetkowych - kwartalnie na ostatni dzień każdego kwartału, zgodnie z zasadami 
stosowanymi przez bank; h) ilość rat kapitałowych - 40 i) sposób zaokrąglania kwot - do 2 miejsc 
po przecinku (zgodnie z zasadą, że począwszy od 3 miejsca po przecinku wartości od 0 do 4 
zaokrągla się w dół, a wartości od 5 do 9 w górę; j) metoda wyznaczania rat - kapitałowa; k) sposób 
ściągania odsetek - według salda kredytu (formuła 365/366), l) prowizja bankowa za udzielenie 
kredytu - według złożonej oferty - pobrana będzie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 
m) prowizja bankowa naliczana będzie jednorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej 
kwoty kredytu); n) wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę 
kredytu; o) wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 



Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez ponoszenia żadnych 
opłat i prowizji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w 
terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty przedłożył zamawiającemu parafowany 
projekt umowy kredytowej oraz harmonogram spłaty kredytu, który będzie uwzględniał wszystkie 
warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę 
projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tych projektów 
przed jej podpisaniem w wersji ostatecznej. Ewentualne zmiany do projektu umowy muszą być 
zaakceptowane przez obie strony. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej przed zawarciem umowy kredytowej..

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: Rozpoczęcie: 
21.10.2011.

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

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

• Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży 
uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. 
zm.)

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 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 

• 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.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.rozwienica.itl.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Roźwienica 37-565 Roźwienica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica Pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 10.11.2011.

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


