
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

   

NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. 
wielkopolskie, tel. 063 2768333, faks 063 2768334.  

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyzdry.pl 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego.  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 566 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci 
wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny  

 Kwotę kredytu należy przekazać na rachunek kredytobiorcy do dnia: 15 mają 2010 roku  

 Spłata kredytu nastąpi od miesiąca stycznia 2011 roku w ratach miesięcznych na ostatni dzień 
każdego miesiąca.  

Okres kredytowania: od 15 maja 2010 roku do 31 grudnia 2019 r.  

Spłata odsetek od dnia 15 maja 2010 r. na rachunek kredytobiorcy w ratach miesięcznych.  

Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.  

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.  

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.  

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 15.05.2010.  

WADIUM:  W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium  

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt. 2.  

o Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu banku składającego ofertę w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,  

o Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, 

   

• Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 1 

   

•  Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 1 

   

• Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 1 

   

• Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Złożenie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 
Załącznik nr 1 

INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY   

• 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:  

• 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• Dokumenty podmiotów zagranicznych  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:  

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 

INNE DOKUMENTY   

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu banku składającego ofertę w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,  

Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych.  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.  

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.  

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i 
Miasta ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry pok. nr 16.  



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2010 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry pok. nr 16.  

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

Załączniki:   

Oświadczenie - załącznik nr.1  

Oświadczenie o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu - załącznik nr.2  

Wzór formularza oferty   

SIWZ  

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami  

Prognoza łącznej kwoty długu  

Uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu  

Wykaz instytucji  

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi  

Opinia RIO  

   


