
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.orzesze.pl/

Orzesze: Udzielenie w 2014r. kredytu długoterminowego  w wysoko ści 2 466 000zł z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu.

Numer ogłoszenia: 220949 - 2014; data zamieszczenia: 1 7.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze , ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, faks 032 3248826.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Udzielenie w 2014r. kredytu długoterminowego w wysokości 2 466 000zł z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2014r. kredytu długoterminowego w walucie

polskiej w wysokości 2 446 000zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez

ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kredytobiorcę . 2.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ 3.Planowany okres kredytowania

: od dnia przekazania pierwszej transzy kredytu do 30.12.2022r. Dopuszcza się możliwość skrócenia okresu kredytowania, a tym samym okresu spłaty kredytu w

przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kredytobiorcę, poprzez rezygnację z spłat ostatnich rat kredytu,

poczynając od najpóźniejszej w zależności od wysokości kwoty niewykorzystanego kredytu. 4.Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako

stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR 1M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy - stała dla

całego okresu kredytowania marża banku Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty i umowy: według stawki WIBOR 1M na dzień 30.09.2014 t.j.

2,40pp (i ma zastosowanie do końca IV kwartału kalendarzowego 2014r., w którym zostanie zawarta umowa). 5.Odsetki- okresem odsetkowym jest kwartał

kalendarzowy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia notowań miesiąca

poprzedzającego okres odsetkowy, powiększoną o marżę banku. Czyli np. dla odsetek za IV kwartał - WIBOR 1M z 30 września Zmiana oprocentowania następuje

każdego pierwszego dnia następnego kwartału. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu . Do obliczenia odsetek przyjmuje się rok równy

365/366 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym. Odsetki nalicza się począwszy od dnia wypłaty kredytu (transzy) do dnia

poprzedzającego jego spłatę. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej zmiany. 6.Prowizja

-Ewentualna prowizja będzie wpłacana na konto Banku przez Kredytobiorcę w ciągu 14 dni od uruchomienia transzy kredytu proporcjonalnie do wysokości

uruchamianej transzy kredytu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Bank tylko jednej prowizji. 7.Uruchomienie kredytu - Wykonawca postawi środki

finansowe do dyspozycji Kredytobiorcy poprzez ich przelanie na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę. Uruchomienie transz kredytu będzie następować

w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez Kredytobiorcę we wniosku przesłanym drogą mailową na wskazane w umowie adresy z trzydniowym

wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość uruchomienia kredytu w jednej (1) transzy. Bank zagwarantuje możliwość uruchomienia kredytu w następnym dniu

roboczym od daty zawarcia umowy pod warunkiem przedłożenia Bankowi wniosku o uruchomienie kredytu/części kredytu w dniu zawarcia umowy. Uwaga: do oferty

należy przyjąć termin wypłaty całej wartości kredytu 1 listopada 2014r. 8.Okres spłaty - raty kapitałowe kredytu płatne w wysokościach i terminach zgodnie z

harmonogramem spłat począwszy od marca 2016r. a skończywszy na grudniu 2022r. Liczba rat kredytowych - 28, okres spłaty kredytu wynosi 7 lat (w latach

2016-2022) Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i kosztów. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą

do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, w tym terminie wygasa przedmiotowa umowa. Płatność rat

kapitałowych w terminie o którym mowa w harmonogramie spłat nie jest bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego wniosku

przesłanego drogą mailową o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być przesłany przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas

przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części

kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie umowy bank nie będzie pobierał

żadnych opłat i prowizji. - spłata odsetek - odsetki płatne od salda zaciągniętego kredytu kwartalnie do ostatniego dnia roboczego kończącego kwartał kalendarzowy.

Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. Kredytobiorca nie dopuszcza kapitalizacji odsetek. Uwaga: do wyliczenia odsetek w ofercie

należy przyjąć termin spłat rat kredytów w dniu wskazanym w harmonogramie. 9. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do wartości

120% kwoty kredytu. Skarbnik Gminy nie wyraża zgody na kontrasygnatę weksla. Kredytobiorca nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
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10. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności

finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do

podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (

Dz.U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.) Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie

o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie

spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty

na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty

na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty

na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. Ww. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o

których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się

w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty

na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykona wcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu

warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  w

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykl uczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji

o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Harmonogram spłat stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art.

144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. 3. Każda ze stron może wystąpić o zmianę postanowień umowy w stosunku

do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: a. nieprzewidywalne działania władz państwowych b. zmiany

Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa; c. zmiany

danych osobowych lub adresowych Wykonawcy; d. zmiany przedstawicieli stron umowy; e. zmiany osób nadzorujących ze strony Zamawiającego i Wykonawcy f.

wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności np. zmiany obowiązujących przepisów,

opóźnień wynikłych z nieterminowych uzgodnień i opinii itp. Zmiana harmonogramu wymaga aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://bip.orzesze.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21; 43-180 Orzesze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do u działu w post ępowaniu lub ofert:  30.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu

Miejskiego Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyzn ania środków pochodz ących z bud żetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny m Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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