
Legnica: Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego z dopłatami do 
oprocentowania w wysokości 3.400.000 PLN na usuwanie skutków huraganu - na 
podstawie ustawy z dnia 08.07.1999r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi 
Numer ogłoszenia: 300846 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Legnica 
kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania w wysokości 3.400.000 PLN na usuwanie 
skutków huraganu - na podstawie ustawy z dnia 08.07.1999r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie Gminie 
Legnica kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania w wysokości 3.400.000 PLN na 
usuwanie skutków huraganu - na podstawie ustawy z dnia 08.07.1999r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi na 
poniŜszych zasadach : - kwota kredytu - 3.400.000 PLN. - kredyt bankowy, długoterminowy, 
złotowy - oprocentowanie kredytu 2% w stosunku rocznym, - okres karencji w spłacie 
kredytu wynosi 18 miesięcy licząc od dnia uruchomienia, - uruchomienie całej kwoty kredytu 
w dniu 01.10.2009r., - spłata kredytu w równych ratach kwartalnych po 100.000,- zł na 
koniec kaŜdego kwartału, - całkowita spłata kredytu nastąpi w dniu 31.12.2019 roku - cena 
kredytu (kryterium wyboru ofert) - suma odsetek + prowizja + opłaty oraz inne świadczenia 
banku - liczone od dnia uruchomienia kredytu - jak niŜej : CENA KREDYTU : łącznie suma 
A+B+C : A. odsetki : zł, słownie : B. prowizja : %, zł, słownie : C. opłaty oraz inne 
świadczenia banku : zł, słownie : - liczone od dnia uruchomienia kredytu. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

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



 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2019. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, 
którzy spełniają następujące warunki: 1. Prowadzą działalność w zakresie usług 
będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku według : a) aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. b)koncesji, zezwolenia lub licencji, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - udzielenie kredytu. np. 
zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 
itp. -Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek 
muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1) -3) ustawy Pzp. Ocena warunku 
według : a) oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust.1 pkt.1) - 3) 
ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. -
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą 
spełnić kaŜdy z osobna 3 ZłoŜą oświadczenie i wykonają zamówienie siłami własnymi 
w 100 %. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - 
Rozdział 2 siwz. -Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 
warunek mogą spełnić łącznie..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ad. 1 Ocena 
warunku według : a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
b)koncesji, zezwolenia lub licencji, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie 
objętym zamówieniem publicznym - udzielenie kredytu. np. zezwolenia Komisji 
Nadzoru Bankowego, zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego itp. -Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z 
osobna. ad. 2 Ocena warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega 
on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia 
warunki art. 22 ust.1 pkt.1) - 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla 



Wykonawców - Rozdział 2 siwz. -Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. ad. 3 Ocena spełnienia 
warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. -
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą 
spełnić łącznie.. 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.legnica.eu. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22 - Wydział Inwestycji Miejskich- Referat 
Zamówień Publicznych. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  09.09.2009 godzina 13:30, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 
208. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 
 


