
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.radomin.pl-BIP-przetargi zamówień publicznych 

RIG.271.18.2013 

 

Radomin: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 545 716,00 zł na 

spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych 

Numer ogłoszenia: 475100 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin , Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 

6837522. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomin.pl i www.bip.radomin.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 kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 

545 716,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 545 716,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w 

ubiegłych latach kredytów długoterminowych. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu: a)udostępnienie 

kredytu nastąpi nie później niż w terminie 3 dni po dniu zawarcia umowy, b)kredyt zostanie udzielony w walucie 

polskiej, c)planowany okres kredytowania - do dnia 31.12.2023 roku, d)spłata odsetek w okresach miesięcznych 

na podstawie zawiadomienia przez Bank, e)odsetki od kredytu naliczane będą za pełny miesiąc od faktycznie 

wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach 

miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od stycznia 2014r., 

f)oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 3M opublikowaną w Rzeczpospolitej dla depozytów 

trzymiesięcznych plus marża banku. W marży banku zawarte są wszystkie koszty związane z udzielonym 

kredytem. Dla ustalenia oceny ekonomicznej oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 31.10.2013r. g)w 

przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty, h)Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do: - wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat, 

- wydłużenia okresu spłaty kredytu, - odroczenia spłaty rat, zmiany harmonogramu spłat, - zmniejszenia wartości 

rat kredytu. i)Bank dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec Banków na konta podane przez Zamawiającego 

lub przeleje kredyt w 1 transzy na konto wskazane przez Zamawiającego. j)zabezpieczeniem kredytu będzie 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. k)rozliczenia pomiędzy Bankiem a Gminą Radomin będą 

prowadzone w PLN. l)Gmina Radomin wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się 

egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe. m)raty kapitałowe kredytu - zgodnie z 

harmonogramem począwszy od lutego 2014 r. Lp. Data spłaty Kwota raty (zł) 1. 28.02.2014 r. 37 500,00 2. 

31.05.2014 r. 37 500,00 3. 30.09.2014 r. 37 500,00 4. 30.11.2014 r. 37 500,00 5. 28.02.2015 r. 37 500,00 6. 

31.05.2015 r. 37 500,00 7. 30.09.2015 r. 37 500,00 8. 30.11.2015 r. 37 500,00 9. 29.02.2016 r. 37 500,00 10. 

31.05.2016 r. 37 500,00 11. 30.09.2016 r. 37 500,00 12. 30.11.2016 r. 37 500,00 13. 28.02.2017 r. 37 500,00 14. 

31.05.2017 r. 37 500,00 15. 30.09.2017 r. 37 500,00 16. 30.11.2017 r. 37 500,00 17. 28.02.2018 r. 37 500,00 18. 

31.05.2018 r. 37 500,00 19. 30.09.2018 r. 37 500,00 20. 30.11.2018 r. 37 500,00 21. 28.02.2019 r. 37 500,00 22. 

31.05.2019 r. 37 500,00 23. 30.09.2019 r. 37 500,00 24. 30.11.2019 r. 37 500,00 25. 29.02.2020 r. 37 500,00 26. 



31.05.2020 r. 37 500,00 27. 30.09.2020 r. 37 500,00 28. 30.11.2020 r. 37 500,00 29. 28.02.2021 r. 37 500,00 30. 

31.05.2021 r. 37 500,00 31. 30.09.2021 r. 37 500,00 32. 30.11.2021 r. 37 500,00 33. 28.02.2022 r. 37 500,00 34. 

31.05.2022 r. 37 500,00 35. 30.09.2022 r. 37 500,00 36. 30.11.2022 r. 37 500,00 37. 28.02.2023 r. 49 000,00 38. 

31.05.2023 r. 49 000,00 39. 30.09.2023 r. 49 000,00 40. 30.11.2023 r. 48 716,00 Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia, udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl 

- BIP Radomin - przetargi zamówień publicznych, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie 

zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

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

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2023. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wykaże, że posiada Zezwolenie Komisji 

Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz.665 ze zm.), a w przypadku 

podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 

działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana 

przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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: 



 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Przewiduje się zmianę postanowień umowy. Wszelkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą dotyczyć: - okresu kredytowania, - harmonogramu spłat kredytu - 

wysokości rat kredytu, - okresu karencji w spłacie kredytu 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.radomin.pl-BIP-przetargi zamówień publicznych 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin-Urząd Gminy 

Radomin,Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok. 15.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 

godzina 12:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok.8 - sekretariat. 

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: nie dotyczy. 



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 

 

Radomin, dnia   20.11.2013r.                                             

                                                                                                                                      Zatwierdził 

          Wójt Gminy Radomin 

          (-) inż. Piotr Wolski 

             

                    

 

 

 

 

 


