
Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Numer ogłoszenia: 234323 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 
015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu 
długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z 
przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu 
długoterminowego w wysokości do 1.351.031,00 zł na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu gminy w 2009r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: 1. 
Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości: Adamów, Studzianki, Męczennice 
Kolonie gm. Lipnik w latach 2008-2009. Wspólny słownik zamówień KOD 66.11.30.00-5 
2.Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. 3.Kredyt w PLN 4.Kwota 
kredytu : Kredyt w kwocie do 1.351.031,00 zł, będzie wykorzystany sukcesywnie w miarę 
potrzeb do 31.12.2009r., prawdopodobne uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w 
terminie do 31.12.2009 roku. Transza kredytu uruchomiona będzie na pisemny wniosek 
składany w terminie 2 dni przed datą postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy. 
Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego o 
brzmieniu Urząd Gminy w Lipniku. Rachunek Nr: 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 5. 
Kredyt oprocentowany w okresie karencji i spłaty według zmiennej stawki WIBOR 1M. 6. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez 
żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego 7. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wcześniejszej spłaty poszczególnych rat jak również całości kredytu bez 
dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego. 8. Karencja w spłacie kredytu do 
30.03.2010r. 9. Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach kapitałowych płatnych kwartalnie 
następująco: 1) rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2010r - 67.551,00 zł 2)rata kapitałowa 
płatna do dnia 30.06.2010r - 67.551,00 zł 3)rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2010r - 
67.552,00 zł 4)rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2010r - 67.552,00 zł 5)rata kapitałowa 
płatna do dnia 31.03.2011r - 67.551,00 zł 6)rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2011r - 



67.551,00 zł 7)rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2011r - 67.552,00 zł 8)rata kapitałowa 
płatna do dnia 31.12.2011r - 67.552,00 zł 9)rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2012r - 
67.551,00 zł 10)rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2012r - 67.551,00 zł 11)rata kapitałowa 
płatna do dnia 30.09.2012r - 67.552,00 zł 12)rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2012r - 
67.552,00 zł 13)rata kapitałowa płatna do dnia 31.03.2013r - 67.551,00 zł 14)rata kapitałowa 
płatna do dnia 30.06.2013r - 67.551,00 zł 15)rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2013r - 
67.552,00 zł 16)rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2013r - 67.552,00 zł 17)rata kapitałowa 
płatna do dnia 31.03.2014r - 67.551,00 zł 18)rata kapitałowa płatna do dnia 30.06.2014r - 
67.551,00 zł 19)rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2014r - 67.552,00 zł 20)rata kapitałowa 
płatna do dnia 31.12.2014r - 67.553,00 zł 10. Spłata odsetek będzie następowała miesięcznie 
w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca 
następnego po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. 11. Zabezpieczenie kredytu - weksel 
in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, 
niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg. stawki WIBOR 1M 
powiększonej o marżę banku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy 
procentowej, równej stopie WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych na rynku 
międzybankowym powiększonego o marżę procentową banku. 13. W sytuacji gdy kredyt 
spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca 
okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 14. Zamawiający zastrzega zmianę terminu i 
kwot poszczególnych transz co do wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych 
dodatkowych opłat. Kredyt będzie wykorzystany najpóźniej do 31 grudnia 2009 roku. 15. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających..

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

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

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2009.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm. oraz w 



SIWZ; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 
223 poz. 1655 z późn.zm. - załączą do oferty wszystkie wymagane przez 
Zamawiającego dokumenty; - zaakceptują istotne postanowienia umowy. Ocena 
spełnienia powyższych warunków zostanie oparta na załączonych przez Wykonawcę 
dokumentach.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ należy złożyć w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.lipnik.pl www.lipnik.asi.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Lipniku Lipnik 20 27-540 Lipnik , pokój Nr26 za kwotę 10,00 zł (słownie: dziesięć 
zł).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 15.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku Lipnik 20 27-540 Lipnik 
pokój Nr 19.

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


