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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 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania 

socjalne: w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka 

Numer ogłoszenia: 143123 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012 

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 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania 

socjalne: w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego w łącznej wysokości do 517.499,64 zł. (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 64/100 

PLN) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: -Mieszkania socjalne w Byczynie ul. Krótka w ramach projektu gminnego Programy 

Aktywizacji Zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego do kwoty 178.000,00 zł. -Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania wraz z 

infrastrukturą. Budynek wielorodzinny Miechowa 25 F do kwoty 200.000,00 zł. -Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w 

Polanowicach do kwoty 139.499,64 zł.  

Warunku udzielenia, obsługi i spłaty kredytu:  
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1. Okres spłaty kredytu: do 15 września 2017 roku,  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo refundacji z kwoty udzielonego kredytu juŜ poniesionych kosztów na w/w zadania, Spłata odsetek 

następować będzie: do 20 kaŜdego miesiąca, począwszy od miesiąca sierpnia 2012 r.  

3. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marŜę banku. MarŜa banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 

31.03.2013 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego,  

5. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez 

dodatkowych kosztów.  

6. Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytuły udzielenia kredytu.  

7. 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.  

8. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.  

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2017. 

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 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o o Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a takŜe realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 

665 z późn. zm., a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie 

działalności przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo Bankowe. Ocena spełnienia warunku nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 

oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 

oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 

oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 

oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą 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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  



Zamawiający: Gmina Byczyna                                                             Nr zamówienia: Wp.II.271.10.2012 

 

Przetarg nieograniczony 
 
 

Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na 
mieszkania socjalne: w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka 

  

 

Strona 4 z 5 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

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

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników 

stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: nie 

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 moŜna 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: 11.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd 

Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna sekretariat (I piętro). 

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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 

pochodzących z budŜetu 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 

 
 


