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

www.bip.ozarow.pl

Ożarów: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysoko ści do 6 593

000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu bud żetu gminy O żarów w

roku 2015

Numer ogłoszenia: 255844 - 2015; data zamieszczenia : 29.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie,

tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.

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 kredytu długoterminowego w wysokości

do 6 593 000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu

budżetu gminy Ożarów w 2015 roku. 2. Okres kredytowania od uruchomienia do 30.12.2020r. 3. Odsetki płatne

w ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym został

uruchomiony kredyt, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Dopuszcza się wstępne informowanie przez

Bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności. 4. W przypadku, gdy termin

spłaty raty czy odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty w

pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 5. Oprocentowanie kredytu jest ustalone

w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M zwaną dalej stawką kredytu i jest równe stawce bazowej

powiększonej o stałą marżę Banku. 6. WIBOR 1M- ustalany na okres 1 miesiąca jako średnia arytmetyczna ze

wszystkich notowań miesiąca obowiązująca od 1 dnia następnego miesiąca. 7. Oprocentowaniu podlega kwota

faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy

365/366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i
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nie wymaga jej wypowiedzenia. 8. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o

którym mowa w pkt. 5, stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem,

udzieleniem, oraz obsługą, ewentualnymi zmianami umowy (wartość), termin oraz wszelkich innych opłat

związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. Bank nie pobierze prowizji i opłat min.: - za przelew

środków na rachunek Zamawiającego, - od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, - od zmiany umowy. -

za niewykorzystanie całej kwoty kredytu. 9. Do celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 1M z dnia

22.09.2015 który wynosi 1,66. 10. Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu- wypłata w

transzach: I transza- 15.11.2015- 4 000 000,00 II transza-30.11.2015- 2 593 000,00 10.1 Zamawiający

przewiduje spłatę kredytu w transzach od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r. 11. Spłata kapitału w

ratach kwartalnych: a) 30.03.2016-330 000,00 zł b) 30.06.2016-330 000,00 zł c) 30.09.2016-330 000,00 zł d)

30.12.2016-330 000,00 zł e) 30.03.2017-330 000,00 zł f) 30.06.2017-330 000,00 zł g) 30.09.2017-330 000,00 zł

h) 30.12.2017-330 000,00 zł i) 30.03.2018-330 000,00 zł j) 30.06.2018-330 000,00 zł k) 30.09.2018-330 000,00

zł l) 30.12.2018-330 000,00 zł m) 30.03.2019-330 000,00 zł n) 30.06.2019-330 000,00 zł o) 30.09.2019-330

000,00 zł p) 30.12.2019-330 000,00 zł q) 30.03.2020-330 000,00 zł r) 30.06.2020-330 000,00 zł s)

30.09.2020-330 000,00 zł t) 30.12.2020-323 000,00 zł 12. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym

terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie spłaty kredytu bez

ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie

pisemnej Wykonawcę w terminie 15 dni. 13. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. 14.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie

dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Na wszystkich dokumentach zostanie

złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. 15. Dopuszcza się możliwość pozyskania środków

współfinansowanych z Europejskich Instytucji Finansowych 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

niewykorzystania całości kredytu oraz do zmiany terminów i kwot transzy uruchamianych i terminów spłaty

kredytów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 17. Wszelkie zmiany umowy nastąpią za zgodą obu stron. 18.

Oprocentowanie dla zadłużenia przedterminowego będzie stanowiło 4 krotność obowiązującej stopy kredytu

lombardowego NBP. 19. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego wszelkie dokumenty finansowe

znajdują się na stronie www.bip.ozarow.pl w zakładce Budżet Gminy..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

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:  Rozpoczęcie: 15.11.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA 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

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej

działalności zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie

działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem

zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015

poz.128), a w przypadku określonym w art. 178 uat. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument

potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa art. 193

ustawy Prawo bankowe. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez

Wykonawcę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podjęcie działalności w zakresie objętym

zamówieniem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 128 lub innego dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest

działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa bankowego. Według

formuły spalenia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. Ocena

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z art 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. Ocena

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z art 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. Ocena

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z art 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. Ocena

spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia z art 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę 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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu 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 Rzeczypos politej 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;

nie zalega z uiszczaniem 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;

nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

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

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione 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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - czas uruchomienia kredytu od dna przekazania dyspozycji do banku - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

zgodnie z zapisami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.ozarow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Ożarowie ul.

Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.10.2015

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 (sekretariat).

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

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