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Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i
Miasta Mirosławiec

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Mirosławiec

Adres pocztowy: ul. Wolności 37

Miejscowość: Mirosławiec Kod
pocztowy:

78 - 650

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78
- 650 Mirosławiec

Tel.: 0672595042

Osoba do
kontaktów: Anna Stawska

E-mail: urzad@miroslawiec.pl Faks: 0672595042

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.miroslawiec.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot zamówienia zadania obejmuje:
Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie:
1.700.00,- PLN (słownie PLN: jeden milion siedemset tysięcy 00/100).
Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Spłaty rat kredytu ustala się na koniec każdego kwartału.
Wykorzystanie kredytu nastąpi do 30. 12. 2010r.
Okres kredytowania: nie dłuższy niż 10 lat.
Nie przewiduje się pobierania prowizji od udzielanego kredytu, jak też innych prowizji związanych z wydaniem
zaświadczeń oraz opinii w okresie jego spłaty.
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M
powiększoną o marżę Wykonawcy.
Stawka bazowa jest ustalana na okres 3 miesięcy i stanowi stopę WIBOR dla depozytów 1 – miesięcznych
notowanej z dnia 28 lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, ostatniego
miesiąca każdego kwartału i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od 1 dnia następnego miesiąca. Marża
Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).
Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez
Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu.
Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji
bankowej od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu, lub pozostawionej do dyspozycji.
Możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i
opłat. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej stosować będzie kryterium łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu. Do oferty Wykonawca
dołączy symulację spłaty kredytu, uwzględniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej
SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 66113000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP 341 - 07/10

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_GiM

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-055825 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia // (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2010 (dd/mm/rrrr)



4/ 7 ENOTICES_GiM - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 14 — PL
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i
Miasta Mirosławiec
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

III.1.1) Każdy Wykonawca zobowiązany
jest zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 16
000,00 PLN (słownie:szesnaście
tysięcy złotych).Wadium może
być wniesione w następujących
formach:a) pieniądzu,b)
poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym żeporęczenie kasy
jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,c) gwarancjach
bankowych,d) gwarancjach
ubezpieczeniowych,e)
poręczeniach udzielanych przez

Każdy Wykonawca zobowiązany
jest zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 16
000,00 PLN (słownie:szesnaście
tysięcy złotych).Wadium może
być wniesione w następujących
formach:a) pieniądzu,b)
poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym żeporęczenie kasy
jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,c) gwarancjach
bankowych,d) gwarancjach
ubezpieczeniowych,e)
poręczeniach udzielanych przez
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9.11.2000 r. outworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007 r., nr 42, poz.
275 z późn. zm.)Wadium
wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić na następujący
rachunek Zamawiającego:Bank
SBL Złotów Oddział Mirosławiec,
nr konta: 78 8941 1032
0092 2937 2000 0030 do
dnia: 9.6.2010 r. dogodziny
13:00.Wadium wnoszone w
innych dopuszczonych przez
Zamawiającego formach należy
złożyć w: Urzędzie Gminy
iMiasta Mirosławiec, ul. Wolności
37, 78-650 Mirosławiec, pokój
nr 105 do dnia 14.6.2010 r.
do godz. 9:00.Wadium należy
wnieść przed upływem terminu
składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu
zapomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzącyrachunek
Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu
składania ofert.Zamawiający
zwróci wadium:a) wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu
postępowania,z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako
najkorzystniejsza,b) na wniosek
Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu
składania ofert.Wykonawcy,
którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium
niezwłoczniepo zawarciu umowy
w sprawie zamówienia
publicznego.Zamawiający
będzie żądał ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadiumna podstawie pkt
12.6 a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana
jakonajkorzystniejsza.Jeżeli

podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9.11.2000 r. outworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007 r., nr 42, poz.
275 z późn. zm.)Wadium
wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić na następujący
rachunek Zamawiającego:Bank
SBL Złotów Oddział Mirosławiec,
nr konta: 78 8941 1032
0092 2937 2000 0030 do
dnia: 14.6.2010 r. do godziny
11:00.Wadium wnoszone w
innych dopuszczonych przez
Zamawiającego formach należy
złożyć w: Urzędzie Gminy i
Miasta Mirosławiec, ul. Wolności
37, 78-650 Mirosławiec, pokój
nr 105 do dnia 14.6.2010 r.
do godz. 11:00.Wadium należy
wnieść przed upływem terminu
składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu
zapomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu
składania ofert.Zamawiający
zwróci wadium:a) wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu
postępowania,z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako
najkorzystniejsza,b) na wniosek
Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu
składania ofert.Wykonawcy,
którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium
niezwłoczniepo zawarciu umowy
w sprawie zamówienia
publicznego.Zamawiający
będzie żądał ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadiumna podstawie pkt
12.6 a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.Jeżeli wadium
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

wadium wniesiono w pieniądzu,
zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi
z umowyrachunku bankowego,
na którym było ono
przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia
rachunkubankowego oraz
prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została
wybrana:a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie;b)
zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało
się niemożliwe z przyczyn
leżących po
stronieWykonawcy,d) jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3, nie złożył
dokumentów luboświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1,
chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nie leżących po
jegostronie.

wniesiono w pieniądzu,
zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego,
na którym było ono
przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została
wybrana:a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie;b)
zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało
się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie
Wykonawcy,d) jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust.
3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
III.1.1 09/06/2010 13:00 14/06/2010 11:00

III.1.1 14/06/2010 09:00 14/06/2010 11:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji
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