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Manowo: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.722.000 zł 
Numer ogłoszenia: 5564 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Manowo , Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 
3183289. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
udzielenie długoterminowego kredytu gotówkowego. 1) Kwota kredytu - 1.722.000 zł (jeden milion 
siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) 2) Waluta kredytu - PLN 3) Okres kredytowania - 2013-2020 
4) Przeznaczenie kredytu - Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. 5) Zabezpieczenie kredytu - 
Weksel In blanco. Zamawiający potwierdza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla z kontrasygnatą 
Skarbnika. 6) Oprocentowanie kredytu - WIBOR 1M + marża 7) Marża - stała, w całym okresie 
kredytowania 8) Prowizja - 0,5-1% (podlega negocjacji) 9) Skrócenie okresu kredytowania, prolongata 
spłaty rat - aneks do umowy bez dodatkowych opłat 10) Spłata kredytu - W ratach po 28.700 zł do 20 
każdego miesiąca począwszy od stycznia 2016 roku do grudnia 2020 roku 11) Dysponowanie kredytem - 
Wykonawca przedstawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt gotówkowy pełnej wartości w terminie 7 dni 
od daty zawarcia umowy 12) Karencja - 36 miesięcy 13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z obsługą udzielonego kredytu Do umowy kredytowej 
jak i dla celów jednakowego wyliczenia ceny oferty ma obowiązywać kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.. 
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przedmiocie zaciągnięcia kredytu, do 
50% wartości zamówienia podstawowego 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-3. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020. 
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 
-Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
- Wiedza i doświadczenie 
- Potencjał techniczny 
- Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
- Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży wraz z ofertą podpisane oświadczenie 
o spełnianiu warunków 
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 
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, jeżeli 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 niż 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 
Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada 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; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli 
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się takiego zaświadczenia 
INNE DOKUMENTY 
- formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ - 
pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 
ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - projekt umowy sporządzony przez 
Wykonawcę 
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 
1 - Cena - 95 
2 - marża - 5 
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w 
następujących przypadkach: Zmiana terminu obowiązywania umowy: - wcześniejsza spłata zaciągniętego 
zobowiązania bez dodatkowych opłat i prowizji - zmiana terminu dokonywania spłat kwot ratalnych 
(prolongata spłaty rat) Zmiana harmonogramu spłaty kredytu - na wniosek zamawiającego, w przypadku 
zmiany sytuacji płatniczej Zmniejszenie marży - na wniosek zamawiającego, w przypadku zmiany sytuacji 
płatniczej Powyższe zmiany mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez 
obie strony. 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.manowo.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Manowo, 
76-015 Manowo 40, pokój nr 5. 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat. 
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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 

 


