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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 
Byczyna: Kredyt długoterminowy do kwoty 4.710.000,00 zł. 

Numer ogłoszenia: 86973 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 
Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: Nie dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt długoterminowy do kwoty 4.710.000,00 
zł.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 
4.710.000,00 zł. (słownie: cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy i 00/100 PLN) z przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.  
1. Okres spłaty kredytu: do 15 listopada 2024 r.,  
2. Spłata odsetek następować będzie: do 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca sierpnia 2015 r.  
3. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M dla ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku. Marża banku będzie stała przez cały 
okres obowiązywania umowy.  
4. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego 
kredytu.  
5. Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego 
z wykorzystaniem do dnia 31.12.2015 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego,  
6. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do 
wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.  
7. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuły udzielenia kredytu.  
8. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za 
ewentualne sporządzanie aneksów, za wcześniejszą spłatę kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu. 
9. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie.  
10. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową i oświadczeniem o 
poddaniu się egzekucji. Dokumenty zostaną podpisane przez Burmistrza Byczyny i opatrzone 
kontrasygnatą Skarbnika Gminy.  
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu.. 
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. 
 

 

GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA  
 
ul. Rynek 1                                                                                                                   tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2024. 
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 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi posiadać 
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 128), 
lub dokument równoważny (potwierdzający prawo prowadzenia na terenie Polski 
działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów zgodnie z przepisami powołanej 
ustawy), a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie 
właściwego organu na prowadzenie działalności lub każdy inny dokument potwierdzający 
możliwość prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia zgodnie z 
obowiązującym prawem. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o 
którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Zezwolenie 
Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 128), lub dokument 
równoważny (potwierdzający prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej w 
zakresie udzielania kredytów zgodnie z przepisami powołanej ustawy), a w przypadku 
podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności lub każdy inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia 
działalności obejmującej przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem. 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 
warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie 
spełnia). 

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

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 
dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - 
jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

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

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 
dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - 
jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 
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• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 
dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - 
jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

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

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 
dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - 
jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia). 

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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby 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. 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
a) Formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  
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b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 
lub innych dokumentów rejestrowych.  
c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie.  
d) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp - pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od 
składania ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym pisemnym 
zobowiązaniu lub innym odpowiednim dokumencie strony zobowiązania określą:  
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego 
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  
- oświadczenie podmiotu, który udostępnia swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za 
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.  
 
UWAGA!!! Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz 
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 
naprawienia 
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 98 
• 2 - Czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego - 2 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
24.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna  
Sekretariat urzędu. 
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 

 


