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Leoncin: Udzielenie kredytu długoterminowego W
Wysokości 2 ooo ooo zł w roku 2011.

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub|icznego,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin, u|. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, Woj. mazowieckie, te|. 22

7856585, faks 22 7856585.

Adres strony internetowej zamawiającego: www. Ieoncin' nbi p. p|

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja samorządowa,

rr.r; orneśLENIE PRzEDMIoTu złt{ówreNrn

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Udzie|enie kredytu długoterminowego W

wysokości  2 000 000 zł w roku 2011' .

II .1.2) Rodzaj  zamówienia:  usługi .

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

na 2011 rokzprzeznaczeniem na realizacjęzadania inwestycyjnego Budowa kana|izacji sanitarnej Wi|ków Nowy

- Po|esie Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin - Michałów okres wykorzystania kredytu - od zawarcia

umowy do 30.12.2011 r .  Karencja w spłac ie rat  kapi tałowych -  do 30.11.2012 r .  Spłata kapi tału: -  do
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3L,L2,20t6 -  285 668 -  do3t ' I2.20L7 -285 668 -  do 31.12.2018 -  285 668 Raty będąspłacanew

poszczegó|nych Iatach ww terminach, Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, ty|ko od

kwoty faktycznie uruchomionego kredytu' oprocentowanie kredytu |iczone będzie według stopy zmiennej w

stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1M powiększone/pomniejszone o marzę banku. Stawka WIBOR -

1M d|a ko|ejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany

okres odsetkowy. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w

terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 30.12.2011 r .  na podstawie

pisemnych dyspozycji zamawiającego. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. KapitaIizacja odsetek jest niedopuszczaIna. Zamawiającemu

przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty

kredytu bez dodatkowych kosztów. Zabezpieczeniem kredytu będzie wekse| własny In b|anco wrazz dek|aracją
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weksIową.'

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

II .1.5) Wspó lny Słownik Zamówień (cPv):  66 '11.30.00-5.

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMÓWIENIA LuB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie: 31.12,2018,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.I) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1' Warunkiem udziału W niniejszym postępowaniu jest Wniesienie przed

upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Jeś|i wadium

nie wpłynie na wskazany rachunek bankowy do chwi|i otwarcia ofeń Zamawiający uzna, i i oferta nie została

zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium Wnoszonego w formie innej niż pieniężna) 2)Wadium może być

Wnoszone w jednej |ub ki|ku następujących formach: a) pieniądzu, na konto bankowe Zamawiającego: BS

Nowy Dwór Mazowiecki oddział Leoncin 70 Bo11ooo8 oo4o o4oo 0273oL72o; poręczeniach bankowych |ub

poręczeniach spótdzie|czej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięŹnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach

udz ie lanych przez podmioty,  o których mowa W art .6b ust .  5 pkt  2 ustawy z dnia 9 l is topada 2000 r .  o

utworzeniu Po|skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158, zpóŹń, zm.). 3) Przy

formie pieniężnej wpłacanej prze|ewem za termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu na rachunek

zamawiającego 4) Przy wyborze formy pienięŹnej wadium kserokopia dowodu dokonania Wpłaty wadium

prze|ewem musi znajdować się w kopercie oferty. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej |ub poręczeniach, o których mowa W pkt 2. do oferty musi być

dołączony oryginał dokumentu ustanawiającego wadium na okres związania ofertą. 6) Jeże|i wadium

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za prze|ew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 7)Wykonawca, który wygra przetarg utraci wadium

w przypadkach, gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach okreś|onych w ofercie, - zawarcie umowy

stanie się niemoż|iwe z przyczyn |eżących po stronie Wykonawcy, 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wrazz

odsetkami, jeże|i Wykonawca W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26

ust. 3 p.z.p. nie złoŻy tych dokumentów, oświadczeń |ub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z

przyczyn nie |eżących po jego stronie.'

III.2) ZALTCZKT

Czy przewiduje się udzielenie zallczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA rycH wanunxów

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreś|onej działaIności lub czynności, jeże|i przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Pos iada zezwolenie potw|erdzające pos iadanie uprawnień do prowadzenia dz iałaIności  w zakres ie

objętym zamówieniem, jeżeI i  ustawa z dnia 29.08.L997 r .  -  Prawo bankowe (t j .  Dz.  U.z2002r,Nr72,

poz. 665 z p6ź.n. zm') nakłada obowiązek posiadania takiego zezwolenia' Zamawiający dokona oceny

spełnienia warunków umożl iwiających wykonawcom ubieganie s ię o udz ieIenie zamówienia oceniając w9

formuły spełnia / niespełnia.

III .3.2) Wiedza i  doświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) osoby zdo!ne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

.III.4) INFoRMAGJA o ośwIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć ., '... '. ' :

WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKoW UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAwIE ART. 24 UsT. 1 USTAIńIY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnlania przez wykonarflcę warunków, o których mowa w ań.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

III,4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1

ustawy' należy przedłoźlyćz

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktuaIny odpis z właściwego rejestru, jeieli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w ce|u

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 udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art' 24 ust. 1 pkt 2 ustaWy

o aktuaIne zaświadczenie właściwego nacze|nika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonaWca

nie za|ega z opłacaniem podatków Iub zaświadczenie, Źe uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie,

odroczenie tub rozłożenie na raty zaległych płatności Iub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘwem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udz iału W postępowaniu o udz ie len ie zamówienia a|bo składania ofeń

o aktualne zaświadczenie właściwego oddziatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ro|niczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek na
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ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Iub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane praWem

zwoInienie, odroczenie Iub rozłożenie na raty zaIegłych płatności Iub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego or9anu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia

a|bo składania ofert

aktuaIną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym W art. 24 ust, 1 pkt 4-B

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamówienia aIbo składania ofert

o aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w art. 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert

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:

o 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

udz ie|enie zamówienia aIbo składania ofeń

o nie za|ega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a|bo Źe

uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłożenie na raty zaległych płatności Iub

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

udz ie|enie zamówienia a|bo składania ofert

o n ie orzeczono wobec n iego zakazu ubiegania s ię o zamówienie -  wystawiony n ie wcześniej  n iŹ 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzie|enie zamówienia aIbo składania ofert

Ifi.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tytko dla wykonawców, u

których ponad 5o o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA

Iv.1.1) Tryb udz ie len ia zamówienia:  przetarg.  n ieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŹsza cena.

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja etektroniczna nie.

rv.3) ZMTANA UMOVVY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINTSTRACYJNE

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

zamówienia:  www.Ieoncin.nbip.p|

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin ul'

PaĘzantów 3,  05-155 Leoncin pokój  Nr 19 '

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tub ofertz 22.L2'2OLL

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin u|' Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.

Iv.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: ,

Iv.4.l7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzietenie zamówienia, w przypaału

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejsklego Porozumienia o Wotnym

Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości tub części zamówienia: nie

wÓJd GM|NY
Ądan M,WI*, Kratoczak

\
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