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Legnica: Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, 
długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 PLN na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
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Numer ogłoszenia: 267346 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Legnica kredytu 

bankowego, długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego, 

długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - na poniższych zasadach : - kwota kredytu - 5.000.000,00 



PLN. -kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy -spłata kredytu po upływie karencji: okres karencji 

do 29.04.2016r. - zgodnie z § 5 projektu umowy -Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt 

dysponując pokrycie w ciężar rachunku kredytowego - okres spłaty: od 30.04.2016r. do 

30.12.2021r. -spłata odsetek w okresach miesięcznych -cena kredytu - suma odsetek liczonych wg 

oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego opublikowanego w 

Rzeczypospolitej w dniu 27.10.2015r. + marża banku + prowizja banku.. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

•  

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. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2021. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 10.000,00 PLN 

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 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym - tj. udzielenie kredytu. Wykonawca musi posiadać aktualnie 

obowiązującą koncesję, zezwolenia lub licencję na wykonywanie działalności lub 

czynności w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. udzielenie kredytu. np. 

zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego itp. 

Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do 



Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz b) koncesji, zezwolenia lub licencji na 

wykonywanie działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem publicznym - 

udzielenie kredytu. np. zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, zezwolenia Komisji 

Nadzoru Finansowego itp. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia/nie spełnia Wykonawca zobowiązany jest do spełniania warunku 

określonego powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. 

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; 

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; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz oferty wg załączonego druku Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 

ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie siłami 

własnymi w 100 % - wg wzoru załącznika nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. 4. 

Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg załącznika nr 4do 

Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. 5. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 - 

wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 6. W 

przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w 

którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą 

Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania 

oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku 

niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty 

sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania 

Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 7. Dowód wpłacenia/wniesienia 

wadium. 8. Kserokopię potwierdzoną -za zgodność z oryginałem- koncesji, zezwolenia lub licencji 

na wykonywanie działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem publicznym - 



udzielenie kredytu. np. zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego itp. 

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: najniższa cena. 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 4 do Instrukcji dla 

Wykonawców- Rozdział 2 siwz 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.um.bip.legnica.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

30.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208. 

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: UWAGA: odnośnie Sekcji IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający przy ocenie ofert kierował się będzie poniższymi kryteriami: - Marża banku od 

udzielonego kredytu - waga 75% - Prowizja od udzielonego kredytu - waga 25% Łącznie 100% 

zgodnie z zapisami pkt 22 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz. Jako najkorzystniejsza 

zostanie wybrana oferta, która uzyska łącznie w obu kryteriach największą liczbę punktów. Jeżeli 

oferty uzyskają równą (sumaryczną) liczbę punktów, zgodnie z art. 91 ust 4 ustawy Pzp 

Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną wyliczoną zgodnie z pkt 12 Instrukcji dla Wykonawców 

- Rozdział 2 siwz.. 



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 

 
 


