
owa: Udzielenie i obs uga d ugoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00
(s ownie: jeden milion czterysta dziewi dziesi t z otych 00/100 groszy)

Numer og oszenia: 297280 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Udzielenie i obs uga d ugoterminowego kredytu do kwoty

1.490.000,00 (s ownie: jeden milion czterysta dziewi dziesi t z otych 00/100 groszy).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obs uga

ugoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 z  ( s ownie: jeden milion czterysta dziewi dziesi t tysi cy z otych), w

zwi zku z planowanym deficytem bud etu Gminy I owa w 2010 roku na dofinansowanie wydatków maj tkowych zwi zanych

z realizacj  zadania pn. Budowa wodoci gu w so ectwach Czy ówek, Jankowa aga ska oraz aganiec w Gminie I owa do

kwoty 1.265.000,00 z , ( s ownie: jeden milion dwie cie sze dziesi t pi  tysi cy z otych) oraz wniesienia wk adu w kwocie

225.000,00 z  ( s ownie: dwie cie dwadzie cia pi  tysi cy z otych) do spó ki Zak ad Zagospodarowania Odpadów Spó ki z

ograniczon  odpowiedzialno ci  w arach, który realizuje zadanie pn. Gospodarka odpadami w obr bie powiatów arskiego

i aga skiego..

II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 31.12.2016.

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

III.2) ZALICZKI

http://www.ilowa.pl


Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj

obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Posiadaj  uprawnienia do wykonywania czynno ci bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó . zm.) w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru

Bankowego na rozpocz cie dzia alno ci bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, nale y przed :

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z

op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie

na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie

zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu -

wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u

w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na potencja  innych

podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty dotycz ce tego

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu

sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert



III.4.3.2)  za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert - albo o wiadczenie z one przed notariuszem,

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,

je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje si  takiego za wiadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Aktualny odpis potwierdzony za zgodno  z orygina em z w ciwego rejestru potwierdzaj cy status prawny Wykonawcy z

miejscem i dat  rejestracji. 2. Kopia zezwolenia potwierdzona za zgodno  z orygina em Komisji Nadzoru Bankowego na

prowadzenie dzia alno ci bankowej, a w przypadku gdy Wykonawca nie dzia a na podstawie zezwolenia wydanego przez

Komisj  Nadzoru Bankowego innego dokumentu równowa nego tj. statutu nadanego przez Ministra Skarbu w odniesieniu do

banków pa stwowych. 3. Kopia dokumentu potwierdzona za zgodno  z orygina em powo ania aktualnego sk adu zarz du

Wykonawcy. 4. O wiadczenie, e Wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych.

III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50

% pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: nie

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: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ilowa.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego

27, 68-120 I owa, pok. nr 6..

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 24.09.2010 godzina 12:00,

miejsce: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, pok. nr 14..

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej:

Budowa wodoci gów w so ectwach Czy ówek, Jankowa aga ska, aganiec jest wspó finansowana rodkami w ramach

Programu PROW na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie równe b dzie kwocie 884.569,00 z ..

http://www.ilowa.pl


IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej

przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone

na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie


