
 
Piotrków Trybunalski, dnia 11.06.2010 r. 

 
 
 
 
SPZ.341-34-1/10 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA: 
1.Przedmiotem zamówienia jest: 
Obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu 
planowanego w związku z realizacja inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 
2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 50.600.000 
PLN włącznie 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 66113000-5 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
1. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania max 156 miesięcy. 
2. Kwota kredytu – do wysokości 50.600.000 PLN. włącznie. 
3. Termin uruchomienia kredytu – niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 

30.12.2010 roku (dla potrzeb ustalenia ceny, datę uruchomienia ustalono na 03.08.2010 r.). 
4. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej w banku, nie później 

niż na dwa dni robocze przed planowaną datą wypłaty. 
Uwaga: 
Jest to przewidywany termin udzielenia kredytu, przy czym uruchomienie kredytu nastąpi po 
ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. 

5. Karencja w spłacie kapitału  kredytu do 01.08.2011 r. 
6. Spłata kapitału następować będzie w okresach 3 miesięcznych, począwszy od 02.08.2011 r. 
7. Spłata kapitału realizowana będzie po upływie karencji w 49  ratach, w następujących latach: 

2011 – 2015         po   267.576 zł. kwartalnie 
2016 r.                 po   767.576 zł. kwartalnie 
2017 r.                 po   267.576 zł. kwartalnie 
2018 r.                 po  1.873.037 zł. kwartalnie 
2019 r.                 po  1.739.248 zł. kwartalnie 
2020 – 2022         po  1.873.037 zł. kwartalnie 
2023 r.                 po  1.572.480 zł. Kwartalnie 

8. Ostatnia rata kredytu płatna w dniu 02.08.2023 r. 
9. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. 
10.  Spłata odsetek następować będzie w okresach 3 miesięcznych, przy czym pierwszy okres 3 miesięczny liczony 

będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.  
11.  Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. na bazie stawki 

WIBOR dla depozytów 3- miesięcznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). 
Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania wyznaczana będzie 
każdorazowo według zasad stosowanych przez Wykonawcę, a opisanych w pkt 13 oferty, z 
zastrzeżeniem, że  ustalana   będzie   dla   pierwszego   oraz   każdego   następnego okresu 3 
miesięcznego, wg notowań nie starszych niż z 3 miesięcy poprzedzających dany okres 3 
miesięczny. 

12. Jednorazowa prowizja bankowa płatna będzie od kwoty przyznanego kredytu najpóźniej w dniu 
uruchomienia I transzy kredytu. 

13. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez 



ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty 
kredytu, a nie do końca okresu kredytowania wynikającego z umowy. 

16. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów w tym opłat i prowizji związanych z 
uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi wyżej tj.  
oprocentowaniem i jednorazową prowizją. 

17. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 3 Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 

2. Sposób obliczenia łącznej ceny zamówienia został zawarty w ofercie. 
Ogólna cena oferty będzie sumą kosztów udzielenia i obsługi zaciągniętego kredytu. 

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tj. taka, która 
według formuły oceny ofert uzyska najniższą cenę. 

3. Nie dopuszcza się podawania wysokości kryteriów alternatywnie lub w przedziałach. 
4. Nie dopuszcza się podawania kryteriów w innej konwencji niż określona w specyfikacji. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian umowy w drodze 

aneksu: 
- zmniejszenie kwoty kredytu w przypadku mniejszego zapotrzebowania, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów, 
- zmianę ostatecznego terminu wykorzystania kredytu i zmianę harmonogramu spłaty kredytu, 

w przypadku, gdy będzie to korzystniejsze dla kondycji finansowej zamawiającego, 
- zmianę terminu uruchomienia lub terminu spłaty kredytu, jeżeli będzie to korzystniejsze dla 

zamawiającego,  
- zmniejszenie wysokości marży bankowej, 
- zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli będzie to 

korzystniejsze dla zamawiającego, 
- zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczenia oprocentowania, jeżeli będzie to 

wynikało ze zmiany prawa. 
Wszystkie ww. zmiany będą możliwe w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu warunków 
określonych w ogłoszeniu i SIWZ 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy przez okres 156 miesięcy. 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy. 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu: 
 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;  
3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  
4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
 

1. Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zostanie przez 
zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: 
 
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) aktualną informację z krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655), 



wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 
przypadku podmiotów występujących wspólnie informację składa każdy z nich. 

c) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ww. ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminu składania ofert.     

2. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - zostanie przez zamawiającego 
uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: 
a) Wykaz usług w zakresie kompleksowej działalności kredytowej wykonanych w ciągu 

ostatnich 3 lat przynajmniej 2 kredyty o wartości nie mniejszej niż 5 milionów każdy – wg 
załącznika nr 3. 

 
3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy 
wykonawca przedłoży: 
a) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty 
oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

4. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W 
celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 oraz 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2; 

b) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat            i składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4. 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ww. ustawy. 

 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, musi przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 
wymienione w Rozdziale IX pkt. 5 SIWZ. 
 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo 

nie spełnia”, 
• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 
zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania 
ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 22.07.2010 r. do godz. 10:00 w 
wysokości 50 000 PLN.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr: 

05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: 
„Wadium – przetarg nieograniczony na: wykonanie zadania pn.: Obsługę 



długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu 
planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
do kwoty 50.600.000 PLN włącznie 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)           o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w 
terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki 
zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu 
Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania 
ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. 
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający 
sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 22.07.2010 r.  do 
godz. 10.00  
Otwarcie ofert w dniu 22.07.2010 r. o godz. 11:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Numer ogłoszenia: 074124 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Halina Dziurzyńska, tel. 044 732-77-61 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Ewa Filipczak, tel. 044 732-77-97  
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
Zamawiający nie przewiduje. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM 
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
 


