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                      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

Wartość zamówienia niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

/tekst jedn. Dz. U z  2013 poz. 907  z późn. zm./ 
 
 
 
 
Zamawiający: 

GMINA NOWY ŻMIGRÓD 
ul. MICKIEWICZA 2 

38-230 NOWY ŻMIGRÓD 
TEL. (013) 44-15-605 

FAX (013) 44-15-605 wew.37 
 
 
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 
 
  

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA USŁUGĘ: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO    W WYSOKOŚCI 

2 554 072,00 zł Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE  PLANOWANEGO DEFICYTU 
BUDŻETOWEGO GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2014 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZESNIEJ 

ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK  
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                                                        Nowy Żmigród 22.05.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród 
tel. (013) 44-15-605, fax (013) 44-15-605 wew. 37, strona internetowa: 
www.bip.nowyzmigrod.pl   
 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz.907 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do 
ww. ustawy. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego  w kwocie 

2 554 072,00 zł  

( słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote 00/100)     

W tym : 

- 1 400 000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowy Żmigród w 2014r. 

- 1 154 072,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  

2. Kredyt pobrany  będzie  do dnia  28 grudnia 2014r. na wskazany przez Zamawiającego  
rachunek    bankowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do, rezygnacji z części kredytu w uzasadnionych 
okolicznościach, niewykorzystania pełnej wartości przyznanego kredytu oraz prawo 
wcześniejszej spłaty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. 
 

3. Okres kredytowania ustala się na lata 2014-2023 

4. Spłata odsetek i kapitału następować będzie w okresach miesięcznych. 

5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie 
prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych opłat . 

8. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty 
kredytu, a nie do końca okresu umowy. 

9. Odsetki będą liczone od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 

10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w Formularzu oferty  
( Bank nie pobierze żadnej prowizji od przyznanego kredytu ) 

11. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR – 1 M równej 
średniomiesięcznej stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku. Średniomiesięczna 



stawka WIBOR 1 M obliczona jest jako średnia arytmetyczna stanów dziennych stawki 
WIBOR 1 M z miesiąca poprzedniego. 

12.  Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 

13.  Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych 
polskich (PLN). 

14. Podpisanie umowy w siedzibie u zamawiającego w terminie określonym przez 
zamawiającego 

 

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 66113000-5  Usługi udzielania kredytu 

 

Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się 
następujące dokumenty: 

- Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu, 

- Opinia RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu 
gminy za  2013 r. 

- Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Nowy Żmigród kredytu długoterminowego w 
wysokości 2.554.072,00 

- Sprawozdanie Rb-NDS za 2013 r. 

- Sprawozdanie Rb – Z za 2013 r. 

- Sprawozdanie Rb – 28S za 2013 r. 

- Sprawozdanie 27S – za 2013 r. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 
30.12.2023 
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA 
      OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
                O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie 
                z art.24 ust.1 i ust. 2 Pzp 
2. Spełniają warunki dotyczące : 

             a )  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli  
              przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
     b )  posiadania wiedzy i doświadczenia ; 
     c ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

        wykonania zamówienia; 
     d )  sytuacji ekonomicznej i finansowej ; 
 
 
 



3.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
1) Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działal-

ności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wyko-
nawca powinien przedłożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego , jeżeli ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r.  - Prawo bankowe( Dz.u. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. )  nakłada 
obowiązek posiadania zezwolenia , na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ob-
jętym zamówieniem . W przypadku Banku Państwowego ( art. 14 i następne  Prawa Ban-
kowego ) wystarczy podanie rocznika , numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw za-
wierającego rozporządzenie o utworzeniu banku . 

2) Na potwierdzenie spełnienia  warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, dys-
ponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wy-
konania zamówienia, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne oświadczenie zał.nr 
2 

3) Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawia-
jący uzna przedłożenie przez bank sprawozdania finansowego za 2013 r. lub sprawozda-
nia finansowego za ostatni zakończony i zatwierdzony przez biegłego rewidenta rok ob-
rachunkowy . 

 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI  
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w  
warunki wykonawca spełnił. 
 
VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE  
        WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU. 
  
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1     

ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 2; 
2. Kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania 
zezwolenia, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.        W 
przypadku Banku Państwowego (art. 14 i następne Prawa  Bankowego) wystarczy podanie 
rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie   o 
utworzeniu banku. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy      Prawo 
zamówień publicznych zał. nr 3; 

4. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. lub sprawozdania finansowe za ostatni zakończony i 
zatwierdzony przez biegłego rewidenta rok obrachunkowy. 

5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Wykonawca, którego siedziba lub miejsce zamieszkania jest poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz. 605) wraz z tłumaczeniem tłumacza 
przysięgłego. 

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty 



2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym , że nie należy 
do grupy kapitałowej. zał nr 4  

3. Projekt umowy kredytowej , uwzględniający  istotne postanowienia zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia   

4. Pełnomocnictwo do reprezentacji ( jeżeli dotyczy ) 
 
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dokumenty 
sporządzone  w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski.    
Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży  wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP nie 
złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe 
pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania). 
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 
 
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ 

 
1. Wszelka korespondencja między wykonawcą a zamawiającym odbywać się będzie pisemnie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania potwierdzenia faxem otrzymanej informacji 
z adnotacją, że informacja dotarła, jest czytelna, ze wskazaniem dnia i godziny otrzymania. 

2. lub za pomocą faxu i maila  którego treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
a)  Krystyna Szajnicka – Skarbnik  Gminy w Nowym Żmigrodzie, pokój nr 9 w Urzędzie  

Gminy w Nowym Żmigrodzie w godzinach od 7:30 do 15:30,  
tel. (013) 4482602 

b)  Sylwia Sudyka  - procedury przetargowe pokój nr 26 w Urzędzie  Gminy w Nowym 
Żmigrodzie w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. (013) 4482609 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Nowym  
      Żmigrodzie ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród w pokoju nr 26. 
 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta winna być napisana w języku polskim pismem maszynowym lub nieścieralnym 

atramentem, w sposób czytelny – oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. 
Oferta powinna być zszyta lub zbindowana tak by stanowiła całość. Wyjątek stanowią 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 



2. Oferta winna zawierać: 
- wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ, 
- oświadczenia wymagane od wykonawców – załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ, 
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ  
- projekt umowy kredytowej uwzględniający zapisy niniejszej SIWZ, 
- wszystkie dokumenty wymagane od wykonawców postanowieniami niniejszej  specyfikacji   
  (zgodnie z pkt. VI). 

3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez wykonawcę lub  
     osobę /osoby/ uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. 
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być czytelne i muszą być  
     parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
5. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych  
      i wewnętrznych. 
6.  Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana: 

 
                                      URZĄD GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE 

                               ul. Mickiewicza 2, 38-200 Nowy Żmigród 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA USŁUGĘ: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO  W WYSOKOŚCI   

2 554 072,00 zł Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE  PLANOWANEGO DEFICYTU 
BUDŻETOWEGO GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2014 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ 

ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK  
 

Nie otwierać przed dniem 04.06.2014r. przed godz. 10:15 
 

7. Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana i opisana jak wyżej, a ponadto winna być 
opatrzona pełną nazwą wykonawcy wraz z jego adresem. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
pisemnie powiadomi zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
upływem terminu składania ofert. 

9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z pkt. X ppkt. 1- 7. 

10.Zewnętrzna i wewnętrzna koperta powinna być dodatkowo oznaczona napisem „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. 

11.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu składania ofert. 

12.Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę 
zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. 

13.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być umieszczone w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w pkt. X 6akt. 6 z dodaniem słów „ Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

  15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
16. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks 
karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub 
kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 



nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. 

 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 
1. Wykonawca poda cenę w PLN. 
2. Cena usługi winna zawierać kwotę: 

 - odsetek od kredytu. 
Cenę usługi należy obliczyć jako sumę odsetek liczonych od kwoty kredytu oraz marży 
banku. 

3. Do obliczenia kwoty odsetek kredytu należy przyjąć: 
- oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte na stawce WIBOR – 1M 

obowiązującym w dniu 22.05.2014 roku (WIBOR–1M– 2,70 ) powiększone o marżę 
banku, 

- kredyt spłacany będzie w okresach miesięcznych w terminie do 25-go dnia kalendarzowego  
każdego miesiąca. 

- odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w terminie do 25-go dnia kalendarzowego 
każdego miesiąca począwszy od dnia uruchomienia kredytu 

- karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2015 
4. Należy podać marżę banku powiększającą WIBOR –1M przyjętą do obliczania odsetek. 
  
 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać pod adresem: 
 Urząd Gminy Nowy  Żmigród 

ul. Mickiewicza 2 
38 – 230 Nowy Żmigród 
pokój nr 19 /II piętro/ 

 
2. Oferty należy składać do dnia 04.06.2014r. do godziny 10:00. 
3. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
4. Oferty przesłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej będą zakwalifikowane 

do postępowania przetargowego pod warunkiem doręczenia ich do siedziby 
zamawiającego do dnia  04.06.2014r. do godziny 10:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2013r. o godzinie 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego – Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, sala nr14 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, którą zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy /firmy/ oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 
 

 
XIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
 

1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Cena – 100 % 



2. Cena wyliczana wg wzoru: 
 
Cn : Cb x 100 pkt 
 
gdzie: Cn – cena najniższa, 
           Cb – cena badana 
 
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia. 

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, w 
miejscu wskazanym w zawiadomieniu. 

3. Wykonawca poda osoby, które będą go reprezentować przy podpisywaniu umowy, 
wskaże rachunek na jaki mają być przekazywane środki pieniężne. 

 
 XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  
         UMOWY 
 
          Nie jest wymagane. 
 
XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE 
           DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
1. Kredyt przeznaczony będzie  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy 

Nowy Żmigród w 2014r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  
2. Nazwa postępowania: Udzielenie kredytu długoterminowego  na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetowego Gminy Nowy Żmigród  w 2014r. oraz na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  

3. Odsetki będą przekazywane w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca. 
4. W toku prawidłowej realizacji umowy kredytowej nie dopuszcza się naliczenia żadnych 

innych  dodatkowych opłat ponad odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie 

prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu. 
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać spłat zadłużenia z tytułu wykorzystania kredytu 

w następujących terminach i kwotach: 
            do 25-go każdego miesiąca 
             2016 r. od I do XII         raty po   10.000,00  zł                 ( łącznie spłata   120.000 zł ) 
             2017 r. od I do XII         raty po   10.000,00  zł     ( łącznie spłata   120.000 zł ) 
             2018 r. od I do XII         raty po    20.000,00 zł                 ( łącznie spłata   240.000 zł ) 
             2019 r. od I do XII         raty po  20.000,00 zł                 ( łącznie spłata   240.000 zł ) 
             2020 r. od I do XII         raty po  20.000,00 zł                 ( łącznie spłata   240.000 zł ) 
             2021 r. od I do XII         raty po  37.500,00 zł                 ( łącznie spłata   240.000 zł ) 



             2022 r. od I do XII         raty po  37.500,00 zł                 ( łącznie spłata   240.000 zł ) 
             2023 r. od I do XI          raty po   40.000,00 zł               
             2023 r. XII  rata         44.072,00 zł                   ( łącznie spłata   240.000 zł )              
         
7. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez 

poniesienia z tego tytułu kosztów dla zamawiającego. 
8. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez zamawiającego. 
9. Kredyt pobrany będzie do dnia 28.12.2014 r. 
10. Kredyt będzie przekazywany na wskazane przez zamawiającego konto bankowe. 
 
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
 Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z przepisami określonymi w dziale VI ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
  
XVIII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
 
 XIX. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ. 
 
XX. NIE PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH. 
 
XXI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
 
 XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH:  
              NIE PRZEWIDUJE SIĘ  ROZLICZENIA W  WALUTACH OBCYCH. 
 
XXIII. NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
              Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
 
 XXIV. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 
 XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: ZAMAWIAJĄCY NIE 
           DOPUSZCZA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
 
XXVI. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą 
rozstrzygane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
/tekst jedn. DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./. 
 
Załączniki : 

1. Oferta  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  
5. Uchwała Rady Gminy Nowy Żmigród w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  
6. Opinia RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Nowy Żmigród z wykonania 

budżetu gminy za  2013 r. 
7. Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Nowy Żmigród kredytu 

długoterminowego w wysokości 2.554.072,00 



8.  Sprawozdanie Rb-NDS za 2013 r. 
9. Sprawozdanie Rb – Z za 2013 r. 
10.  Sprawozdanie Rb – 28S za 2013 
11.   Sprawozdanie 27S za 2013  

 
 
 

 


