
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia:
www.skarszewy.pl

Skarszewy: Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek

Numer ogłoszenia: 317424 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
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: Gmina Skarszewy , Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, woj. 
pomorskie, tel. 058 5882201 w. 23, faks 058 5882651.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt w wysokości 610.000,00 
zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wymagania związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia: a) łączna wysokość kredytu 610.000,00 zł; b) walutą kredytu będzie złoty polski 
(zł); c) okres spłaty - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych 
postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; d) spłata kapitału - według harmonogramu
spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; e) 
spłata odsetek - w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie 
zawiadomienia przekazanego przez bank; f) nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od 
zaciągniętego kredytu; g) w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie
w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym 
dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; h) oprocentowanie - według 
zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: -
stopa bazowa: WIBOR dla złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia 
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notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego 
okresu kredytowania marża banku; i) oprocentowaniu podlega kwota faktycznie 
wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok
liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366; j) zmiana oprocentowania, wynikająca ze 
stawki WIBOR 3M, nie stanowi zmiany warunków umowy; k) kredyt będzie dostępny 
najpóźniej do dnia 10 grudnia 2015 roku; l) ewentualna prowizja od udzielonego kredytu - 
płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu; m) kredyt będzie zabezpieczony w 
formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; n) dopuszcza się wcześniejszą spłatę 
kredytu w każdym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu..

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: Rozpoczęcie: 
10.12.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

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 Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie
Komisji nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym
mowa w art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo (t. j. Dz. U. z 2015
roku, poz. 128) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo 
bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem 
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wejścia w życie ustawy. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie 
złożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w rozdziale 7 siwz, 
które winny zostać dołączone do ofert.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie, warunek zostanie uznany za
spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 
treścią załącznika nr 1 do siwz stanowiącego jednocześnie formularz oferty. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie, warunek zostanie uznany za
spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 
treścią załącznika nr 1 do siwz stanowiącego jednocześnie formularz oferty. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie, warunek zostanie uznany za
spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 
treścią załącznika nr 1 do siwz stanowiącego jednocześnie formularz oferty. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie, warunek zostanie uznany za
spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z 
treścią załącznika nr 1 do siwz stanowiącego jednocześnie formularz oferty. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
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zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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 1 - Cena - 97
 2 - Termin uruchomienia kredytu - 3

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

1. Zgodnie z art. 144 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) 
rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów opłat postanowień prowizji; 2) zmiany 
spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot postanowień terminów; 3) wcześniejszej spłaty 
kredytu; 4) prolongaty w spłacie kredytu. 2. Zmiana postanowień zwartej umowy może 
nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksów do umowy, pod rygorem 
nieważności takiej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.skarszewy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, pokój nr 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 
18, 83-250 Skarszewy, w sekretariacie pokój nr 15.

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: nie dotyczy.

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
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