OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1)NAZWA I ADRES:
Gmina Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie,
tel. 048 3213021, faks 048 3213021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udz ielenie i obsługę kred ytu długoterminow ego w kw ocie 4.350.000,00 zł na
sfinansow anie z adań inw est yc yjn ych pod nazwą:
-Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola
-Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady
-Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady
-Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli
-Przebudowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku
-Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Piastów Stara Wieś – Górna Wieś
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka
-Przebudowa drogi gminnej w Nartach
-Przebudowa drogi w Jedlance–skrzyżowanie Jedlińsk-DPS (0,5 km)
-Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra
II.1.2)
Rodzaj zamówienia: usługi
II.
II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest : Udzielenie kredytu długoterminowego na zadania
inwestycyjne pod nazwą:
-Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola
-Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady
-Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady
-Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli
-Przebudowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku
-Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Piastów Stara Wieś – Górna Wieś
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka
-Przebudowa drogi gminnej w Nartach
-Przebudowa drogi w Jedlance – skrzyżowanie Jedlińsk-DPS (0,5 km)
-Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra
na następujących warunkach:
a) Przeznaczenie kredytu : na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
-Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola
-Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady
-Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady
-Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli
-Przebudowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku
-Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Piastów Stara Wieś – Górna Wieś
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka
-Przebudowa drogi gminnej w Nartach
-Przebudowa drogi w Jedlance – skrzyżowanie Jedlińsk-DPS (0,5 km)
-Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra
b) Kwota kredytu: 4.350.000,00 zł (słownie: Cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy
złotych ),
c) Rodzaj kredytu : długoterminowy,
d) Okres kredytowania :od dnia uruchomienia do dn. 31.12.2019r
e) Karencja w spłacie kredytu: do 31.12.2014 r.
f) Planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu:

- do 30.06.2014 r. – 600.000,00 zł
- do 31.07.2014 r. – 1.750.000,00 zł
- do 30.09.2014 r. - 2.000.000,00 zł
g) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w ratach
kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku (ostatniego dnia danego
kwartału):
- 2015 r. – 4 raty po 99.989,00 zł
- 2016 r. – 4 raty po 110.044,00 zł
- 2017 r. – 4 raty po 292.489,00 zł
- 2018 r. – 4 raty po 292.489,00 zł
- 2019 r. – 4 raty po 292.489,00 zł
h) Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych
środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
i) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy,
płatność przypada na pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
j)Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M
powiększoną o marżę Banku – kredytodawcy.
k) Dla celów porównawczych należy przyjąć marżę do WIBOR 3M
l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone
będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy
(zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów).
m) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
n) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą
naliczane koszty z tytułu:
- prowizji przygotowawczej,
- prowizji za sporządzenie aneksów,
- prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
- prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
11.1.4)Czy
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie
11.1.4)
11.1.5)Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5
11.1.5)
11.1.6)Czy
dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.6)
11.1.7)Czy
11.1.7)
dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Do: 31.12.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania .
Ocena spełnienia warunku wg. formuły spełnia/nie spełnia.

III.4)NFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST.1 USTAWY
III.4.1)W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru'
- dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w
zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank
III.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postepowaniu na
zasoby innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia ,przekłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wnioskodawcy ,
określonym w pkt 2.2
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 uiszczeniem 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
III.5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dni 16
lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym ,że nie należy do
grupy kapitałowej .
III.6 INNE DOKUMENTY
- nie dotyczy
III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - nie
SEKCJA IV PROCEDURA
IV. 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 ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.jedlinsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
IV.4.2) Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk pokój nr 21
do dnia 16.04.2013r. do godz. 10.00
IV.4.3) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2013r. godz.10.10 w Urzędzie Gminy w Jedlińsku
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk (sala konferencyjna)
IV.4.4)
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.
V. ) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na Portalu UZP dnia 07.04.2014r.
07.04.2014r

