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PL-Swarzędz: Usługi udzielania kredytu
2009/S 197-283181
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, Do wiadomości Milena Klupś, Adam Talaga, Sylwia Grąbczewska, PL-62-020
Swarzędz. Tel. +48 616512406. E-mail zamowienia@swarzedz.pl. Faks +48 616512211.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.swarzedz.eu.
Adres profilu nabywcy: http://bip.swarzedz.eu.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego związanego z
realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w 2009 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 06.
Główne miejsce świadczenia usług: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz.
Kod NUTS: PL418.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest:
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1. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na pokrycie deficytu budżetowego związanego z
finansowaniem inwestycji do maksymalnej kwoty 17 600 000 PLN. Ostateczna wartość kredytu wypłacona
będzie na wniosek i w terminie do 31.12.2009 roku przez Zamawiającego.
2. Kredyt uruchomiony zostanie w transzach po podpisaniu umowy; wypłata I transzy nastąpi najpóźniej do 
dnia
15.12.2009 r.
3. Ostateczna wartość kredytu ustalona zostanie w dniu 31.12.2009 roku, jako suma transz wypłaconych do



tego dnia.
4. Okres kredytowania ustala się na 4 lata z okresem spłaty kapitału od 2010 do 2013 roku.
5. Oprocentowanie kredytu w oparciu o zmienną stopę procentową, ustaloną w oparciu o zmienną stawkę
WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku.
6. Spłata kredytu w równych miesięcznych ratach kapitałowych (przy czym ostatnia rata kapitałowa jest ratą
wyrównującą) , począwszy od dnia 31.3.2010 r., do dnia 31.12.2013 r. płatnych ostatniego dnia każdego
miesiąca kalendarzowego .
7. Odsetki powinny być naliczane według formuły 30 (słownie: trzydziestu) dni w danym Okresie 
Odsetkowym
oraz przy założeniu, że rok ma 360 dni.
8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M
powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej- odsetki
liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
9. Zagwarantowanie przez bank na rzecz Zamawiającego w zależności od jego woli (Zamawiającego) 
przyjęcia
przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej 
spłaty
w terminie 7 dni przed jej realizacją.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo aneksowania umów.
11. Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty kredytu bankowego.
12. Prowizje bankowe
a) prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu- zerowa
b) prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu- zerowa
13. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie wekslem własnym ,,in blanco”.
14. Informacje, które mogą zostać udostępniane przez Zamawiającego na wniosek banku przez zawarciem
umowy kredytowej:
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły w formie opisowej
b) Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
c) Sprawozdanie RB-Z, RB-N, RB-NDS z wykonania budżetu
d) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
e) Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu, w sprawie wyrażenia 
opinii o
projekcie budżetu, prognozie długu a także możliwości finansowania deficytu
f) Prognoza dochodów gminy na okres kredytowania
Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wartość stopy WIBOR 1M z dnia 29.9.2009 roku, tj. 3,51 %.
Informacje dotyczące uchwał budżetowych oraz sprawozdań finansowych sporządzonych przez Urząd 
Miasta
i Gminy do Ministerstwa Finansów za poszczególne okresy sprawozdawcze , a także opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 302 oraz na
stronie internetowej www.swarzedz.pl Przetarg nieograniczony powyżej 206 000 EUR.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66113000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
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II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 206 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 247 363,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.



II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia: zezwolenie Komisji
Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie obejmującym niniejszy przedmiot
zamówienia, lub stosowne oświadczenie o jego posiadaniu.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia: zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego
na prowadzenie działalności bankowej w zakresie obejmującym niniejszy przedmiot zamówienia, lub 
stosowne
oświadczenie o jego posiadaniu.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e) załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz 
z
ofertą, w skali spełnia / nie spełnia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
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Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:



Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP.341-68/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.11.2009 -
15:30.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.11.2009 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 18.11.2009 - 10:30.
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pok. 207.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
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VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Kryterium Cena zawiera 2 podkryteria:
— podkryterium 1: Oprocentowanie kredytu (WIBOR 1M+marża banku)- 90 %,
— podkryterium 2: prowizja przygotowawcza - 10 %.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail
odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (tj.: protesty, odwołania i
skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr
223 poz. 1655 z późn. zm.).
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail
odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.10.2009.


