Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zamówienia Publiczne-Przetargi 2014

Radomin: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 032 479,00
zł z dopuszczalnością udziału środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Numer ogłoszenia: 183878 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
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 i obsługa kredytu inwestycyjnego w
wysokości 2 032 479,00 zł z dopuszczalnością udziału środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest
zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 032 479,00 zł (słownie:
dwa miliony trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z planowaną
realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 1. Remont drogi gminnej nr 110322C Bocheniec-RętwinyTrąbin, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 2563,5 mb - gmina Radomin. 2. Remont drogi gminnej
nr 110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 500 mb, w miejscowości Dulsk - gmina Radomin.
3. Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 75 mb, w miejscowości
Dulsk - gmina Radomin. 4. Remont drogi gminnej nr 110348C Piórkowo-Ruże, dojazdowej do gruntów
rolnych, na długości 908 mb - gmina Radomin. 5. Remont drogi gminnej nr 110329C Radomin-Gaj,
dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 1365 mb - gmina Radomin. 6. Remont drogi gminnej nr
110319C Szczutowo-Jakubkowo, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 620 mb - gmina Radomin. 7.
Remont drogi gminnej nr 110324C Radomin-Dobre, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 1173 mb gmina Radomin. 8. Budowa 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na na terenie gminy Radomin. 9.
Budowa chodnika w Płonnem przy kościele. 10. Modernizacja budynku komunalnego GOK w Radominie.
11. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Radominie. 12. Podjazd dla niepełnosprawnych przy
budynku Ośrodka Zdrowia w Radominie. 13. Zakup dużego namiotu do organizacji imprez. 14.
Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi Radomin. 15. Montaż lamp oświetleniowych na terenie
Gminy Radomin w 2014r. 16. Parking przy banku Spółdzielczym w Radominie. 17. Remont świetlic
wiejskich na terenie gminy Radomin. 18. Budowa boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowości Dulsk i
Płonne. 2) Okres kredytowania - 10 lat od dnia zawarcia umowy. 3) Spłata kredytu - począwszy 2017r. do
2025r. według harmonogramu: Raty kredytu na kwotę 2.032.479,00 zł oraz terminy ich spłat: Lp. Data spłaty
Kwota raty (zł) 1. 31.03.2017 r. 56 500,00 2. 30.06.2017 r. 56 500,00 3. 30.09.2017 r. 56 500,00 4.
30.11.2017 r. 56 500,00 5. 31.03.2018 r. 56 500,00 6. 30.06.2018 r. 56 500,00 7. 30.09.2018 r. 56 500,00 8.
30.11.2018 r. 56 500,00 9. 31.03.2019 r. 56 500,00 10. 30.06.2019 r. 56 500,00 11. 30.09.2019 r. 56 500,00
12. 30.11.2019 r. 56 500,00 13. 31.03.2020 r. 56 500,00 14. 30.06.2020 r. 56 500,00 15. 30.09.2020 r.
56 500,00 16. 30.11.2020 r. 56 500,00 17. 31.03.2021 r. 56 500,00 18. 30.06.2021 r. 56 500,00 19.
30.09.2021 r. 56 500,00 20. 30.11.2021 r. 56 500,00 21. 31.03.2022 r. 56 500,00 22. 30.06.2022 r. 56 500,00

23. 30.09.2022 r. 56 500,00 24. 30.11.2022 r. 56 500,00 25. 31.03.2023 r. 56 500,00 26. 30.06.2023 r.
56 500,00 27. 30.09.2023 r. 56 500,00 28. 30.11.2023 r. 56 500,00 29. 31.03.2024 r. 56 500,00 30.
30.06.2024 r. 56 500,00 31. 30.09.2024 r. 56 500,00 32. 30.11.2024 r. 56 500,00 33. 31.03.2025 r. 56 100,00
34. 30.06.2025 r. 56 100,00 35. 30.09.2025 r. 56 100,00 36. 30.11.2025 r. 56 179,00 4) Opis sposobu
obliczania oprocentowania - kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg
zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej
o marżę Wykonawcy. Stawka referencyjna liczona będzie jako średnia arytmetyczna WIBOR-u 1M dla
depozytów jednomiesięcznych z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres
obrachunkowy (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), za jaki należne odsetki od kredytu będą
naliczane i spłacane. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania. 5) Oprocentowanie winno
być naliczane miesięcznie od aktualnego salda zadłużenia. 6) Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć
stawkę WIBOR 1M wg stanu na dzień 30.05.2014r. (stawka jednorazowa na dzień ogłoszenia przetargu) 7)
Kredyt winien być udostępniony w dwóch transzach: I transza do dnia 15 lipca 2014r. - 1 500 000,00 zł, II
transza do 15 sierpnia 2014r. - 532 479,00 zł. 8) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 9) Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy
zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, przy czym umowa musi
obejmować istotne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie może wykraczać
poza jej postanowienia. 10) Wcześniejsza spłata kredytu częściowa lub całkowita, nie spowoduje żadnych
konsekwencji finansowych dla zamawiającego. Zamawiający nie zapłaci prowizji ani żadnych innych
kosztów w przypadku restrukturyzacji długu w przyszłości. Poza kwotami określonymi w ofercie tj. prowizja
od uruchomionego kredytu i oprocentowania kredytu wykonawca nie pobierze żadnych innych opłat i
prowizji. 11) W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym
dniem roboczym dla banku, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w
pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. 12) Waluta kredytu -PLN. Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, przedmiar robót, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin:
www.radomin.pl - BIP Radomin - Zamówienia publiczne-Przetargi 2014, 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: 30.11.2025.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje 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 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. Warunek zostanie spełniony na
podstawie załączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie
Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), a
w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa

w art. 193 ustawy Prawo bankowe (oświadczenie banku).
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 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
• 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
• 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
• 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;
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;
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,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zamówienia
Publiczne-Przetargi
2014
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014
godzina 12:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 , I piętro,Radomin 1a, 87-404
Radomin,.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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 30.05.2014r.
Zatwierdził
Wójt Gminy Radomin
(-) inż. Piotr Wolski

