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Adre s strony intern et owej, na której Za m aw iaj ąc y udo s tę pni a S p ecyfi k ację I stotnych Warunków Za mów ienia :

www.powiat.krosno.pl

Zaciągnięcie

Krosno:

długoterminowego

kredytu bankowego

roku w kwocie 3 500 000,00
ogłoszenia:

Numer

w 2015

zł

133039 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ogłoszenia: obowiązkowe .

Zamieszczanie
Ogłoszenie

dotyczy:

~ zamówienia publi cz nego

Ozawarcia umowy ramowej
Oustanowienia dynamicznego syst emu zakupów (DSZ)
SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY

Krośnieński

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat

reprezentowany przez

Zarząd

Powiatu

Krośnieńskiego ,

ul.

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, woj . podkarpackie, tel. 013 4375781 , faks 013 4375715.
Adres strony internetowej

zamawiającego:

ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ

www.powiat.krosno.pl

Administracja

samorządowa .

SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez
długoterminowego

w 2015 roku w kwocie 3 500 000,00

11.1.2) Rodzaj zamówienia:
11.1.4)

Określenie

wielkości

00/1 OO) z przeznaczeniem

zależności

Spłata kapitału

1OO 000,00
zł)

zł

zł.

lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

długoterminowego złotówkowego

pokrycie deficytu. 2. Kredyt uruchamiany
2015 roku w

od potrzeb

w

wysokości

2019 - 100.000 ,00

( 4 x 275 .000 ,00

zł)

zł

zł)

będzie

w transzach od 30

Zamawiającego .

2017 - 1OO 000 ,00

(4 x 25.000 ,00

5. Karencja w

zł)

spłacie

zł

kwartału

Wykonawcę.

pozostałego

l z5

do

Dopuszcza

spłaty

kredytu i

się

oferowanie

będą

kredytów i

października

kapitałowych:

marży

w rozbiciu na

(4 x 25 000 ,00

2020 - 2.000 .000 ,00
rat

zł (słownie:

trzy miliony

pożyczek

pięćset

oraz

2015 roku do 30 grudnia

3. Okres kredytowania do: 31 grudnia 2021 rok 4.

zł

zł)

następujące

2018- 1OO 000 ,00

(4 x 500.000,00

pierwsza rata

ostatnia 30 grudnia 2021 roku . 6. Oprocentowanie: WIBOR 1M
przez

3 500.000

spłatę wcześniej zaciągniętych

w równych kwartalnych ratach do 30 dnia

(4 x 25 000,00

kredytu bankowego

usług i.

przedmiotu oraz

udzielenie kredytu
tysięcy złotych

zamawiającego: Zaciągnięcie

płatna

powiększony

o

(4 x 25 000 ,00

2021 - 1.100.000,00

zł

do 30 marca 2016 roku ,

marżę zaproponowaną

ujemnej . 7. Odsetki liczone

jego jedynym kosztem . 8. Odsetki

zł)

zł

lata: 2016 -

będą

spłacane będą

kwartalnie od kwoty
w okresach
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spłatą

kwartalnych wraz ze

rat

rok. 9.

Zamawiaj ący

wraz z

dek l aracją wekslową.

kapitałowy c h :

przewiduje

termin I spłaty: 30 marca 2016 rok , ostatn iej 30 grudnia 2021

dopuszcza ln ą formę

1O.

Zamawiający

Wy konawca nie pobiera dodatkowych

opłat

zabezpieczenia kredytu w formie weks la In blanco

i prowizji od przedterminowej

zastrzega sobie prawo do niewy korzystania kredytu w
12. Wykonawca nie

będzie pobierał

wcześniejszej spłaty

zastrzega sobie prawo do

pełnej wysokości

innych stosowanych przez

spłaty

kredytu , a

kredytu . 11 . Zamawiający

bez dodatkowych

opłat

Wykonawcę opłat związanyc h

i prowizji.
obsługą

z

kredytu . 13. Sprawozdania finansowe informacje i opin ie Reg ionalnej Izby Obrachun kowej w Rzeszowie
dostępne są

na stronie Starostwa Powiatowego w

Krośnie

BIP

zakładka

budżet „

-

11.1.5)

D przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie

przedmiotu oraz

11.1 .6) Wspólny

wielkości

Słownik Zamówień

lub zakresu

zamówień uzupełniających

(CPV): 66 .11.30 .00-5.

11.1.7) Czy dopuszcza

się złożenie

oferty

częściowej:

11.1.8) Czy dopuszcza

się złożenie

oferty wariantowej : nie .

nie .

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończe nie: 31 .12.2021 .

SEKCJA Ili: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Ili. 3.1) Uprawnienia do wykonywania
prawa

nakładają obowiązek

1. O udzielenie zamówienia

spełniania

ubiega ć się mogą

wszyscy Wykonawcy, którzy: 1)

lub

czynności , jeżeli

przepisy prawa

t.j . posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Ban kowego na

posiadania zezwolenia na

zamówieniem lub dokume nty

podjęcie działalności

równoważne .

uprawnień

zawierającego rozporządzenie

w

Państwowego

postępowan iu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń
spełnienia

bankowej ,

nakłada

gospodarczej w zakresie

objętym

(art. 14 i nast. Pr.

Dzienni ka Ustaw

o utworzeniu banku. 2.W celu potwierdzenia

Rozdziale XV SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny

ich posiadania

rozpoczęcie działalności

właściwego

warunki

do wy konywania

nakładają obowiązek

W przypadku Banku

Bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji

udziału

przepisy

Spełniają

ustawa z dnia 29 .08 . 1997 r. - Prawo bankowe (Dz . U. z 2015 r. poz. 128)

obowiązek

2z5

czynności , jeżeli

tego warunku

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące : posiadania

określonej działalności

jeżeli

lub

ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny

określone

określonej działalności

spełniania

warunków

i dokumentów wymienionych w

przez Wykonawców warunków
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ud z iału

w

postępowaniu

na

i dokumenty wg . metody

dzień składania

spełnia/nie spełnia .

Opis sposobu dokonywania oceny

1. O udzielenie zamówienia

oświadcze ń

spełniania

ubiegać się mogą

warunków

ud zi ału

przez Wy konawców warunków

Potencjał

wszyscy Wykonawcy, którzy : 1)

Spełniają

warunki

postępowaniu Zamawiający ż ąda złożenia

udziału

w

postępowaniu

na

dzień składania

i dokumenty wg . metody

ofert w

spełnia/nie spełnia.

techniczny

1. O udzielenie zamówienia

spełniania

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

żąda złożenia ośw iadczeń

dokona oceny

spełnienia

tego warunku

ubiegać się mogą

technicznym 2.W celu potwierdzenia

składania

w

ofertą oświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny

określone

tego warunku

i dokumentów wymienionych w Rozdziale XV SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny

oparciu o złożone wraz z
111.3.3)

spełniania

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące : posiadania wied zy i doświadczenia ; 2.W celu

potwierdzenia

spełnienia

ofertą oświad cze n ia

doświadczenie

111.3.2) Wiedza i

określone

ofert w oparciu o złożone wraz z

wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki

dotyczące :

spełniania

dysponowania odpowi ednim

warunków

udziału

w

potencjałem

postępowan i u Zamawiający

i dokumentów wymienionych w Rozdziale XV SIWZ. 3. Zamawiający

przez Wykonawców wa ru nków

ofert w oparciu o złożone wraz z

udziału

ofertą oświadczenia

w

postępowan i u

na

dzień

i dokumenty wg . metody

spełnia/n ie spełnia .

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny

1. O udzielenie zamówienia
określone

spełniania

tego warunku

ubiegać się mogą

wszyscy Wykonawcy, którzy: 1)

warunki

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące : dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. 2.W celu potwierdzenia
Zamawiający żąda złożenia oświadczeń
Zamawiający

na

Spełniają

dokona oceny

dzień składania

spełnienia

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu

i dokumentów wymienionych w Rozdziale XV SIWZ. 3.
udziału

przez Wykonawców warunków

ofert w oparciu o złożone wraz z

ofertą oświadczenia

w

postępowaniu

i dokumenty wg . metody

spełnia/nie spełnia .

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny

1. O udzielenie zamówienia
określone

tego warunku

ubiegać się mogą

wszyscy Wykonawcy, którzy : 1)

Spełniają

warunki

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące : sytuacji ekonomicznej i finansowej ; 2.W celu

potwierdzenia
oświadczeń

spełnienia

spełniania

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu Zamawiający żąda złożenia

i dokumentów wymienionych w Rozdziale XV SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny

przez Wykonawców warunków

oparciu o złożone wraz z

udziału

ofertą oświadczenia

w

postępowaniu

na

dzień s kładania

i dokumenty wg . metody

ofert w

spełn i a/nie spełnia .

111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

3z5
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WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania
1 ustawy, oprócz

spełniania

oświadczenia

• potwierdzenie posiadania

o

przez

spełnianiu

uprawnień

warunków

warunków, o których mowa w art. 22 ust.

udziału

do wykonywania

nakładają obowiązek

przepisy prawa

wykonawcę

w

postępowaniu należy przedłożyć:

określonej działalności
szczególności

ich posiadania , w

lub

czynności , jeżeli

koncesje, zezwolenia lub

licencje;
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

•

oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia ;
właściwego

• aktualny odpis z
gospodarczej , jeżeli

odrębne

przepisy

wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania
wcześniej niż

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
6

miesięcy

upływem

przed

terminu

o udzielenie zamówienia albo

działalności

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

składania

składania

wniosków o dopuszczenie do

udziału

w

postępowaniu

ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli

wykonawca ma

siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma

siedzibę

lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie
przed

upływem

terminu

składania

udzielenie zamówienia albo
111.4.4) Dokumenty

• lista podmiotów

ogłoszono upadłości

składania

wniosków o dopuszczenie do

wcześniej niż

udziału

w

6

miesięcy

postępowaniu

o

ofert;

dotyczące przynależności

należących

- wystawiony nie

do tej samej grupy

do tej samej grupy

kapitałowej

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 ;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

Wykonawca

zobowiązany

stanowiący załącznik

on

4 z5

odpowiadać

jest do

przedłożenia następujących

nr 1; 2) Projekt umowy

sporządzony

dokumentów: 1)

przez

wszystkim warunkom wymienionym w SIWZ. 3)

Wykonawcę

Wypełniony

druk Oferta

z zastrzeżeniem ,

Upoważnienie

że

powinien

do podpisywania oferty oraz
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inn ych dokumentów związanych z postępowa ni em w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez
osoby uprawnione do

z a c i ągania zobowiąza ń

wówcza s, jeże li osoba lu b osoby

w imien iu Wykonawcy

podp i s ujące ofertę

nie

figurują

( upoważ ni e n ie należy z ałączyć

w odpowi ednich rejestrach i nie

tylko

są

uprawni on e do reprezentowa nia Wyko nawcy). 4) Symulacj a s płaty rat kap itałowych i od setek

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: ce na oraz inne kryteria

związ ane

z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99
2 - Termin uruchomienia kredytu - 1

IV.2.2)

D przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będz i e prowad zona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje

się

istotne zmiany

postanowień

zawartej umowy w stosunku do

treści

oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany

postanowień

umowy oraz

Wykonawca

zobowiąz any

od p owiadać

wszystkim warun ko m wymienionym w SIWZ.

jest

d ołącz y ć

określenie

warunków zmian

do oferty projekt umowy z

z astrz eżeniem , ż e

powinien on

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej , na której jest

dostępna

specyfikacja istotnych warunków

zamówienia : www.powiat. krosno .pl
Specyfikację
Krośnie

istotnych warunków zamówienia

można uzyskać

pod adresem: Starostwo Powiatowe w

ul. Bieszczadzka 1 38-400 Krosno pok. 405.

IV.4.4) Termin

składania

wniosków o dopuszczenie do

udziału

w

postępowaniu

lub ofert: 18.09 .2015

godzi na 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krośn i e ul. Bieszczadzka 1 38-400 Krosno pok. 311.

IV.4.5) Termin

związania ofertą:

IV.4.17) Czy przewiduje
nieprzyznania
środków

okres w dniach : 30 (od ostatecznego terminu

się unieważnienie postępowania

środków pochodzących

z pomocy udzielonej przez

Handlu (EFTA), które

miały być

z

budżetu

składania

o udzielenie zamówienia , w przypadku

Unii Europejskiej oraz

państwa członkowskie

niepodlegających

zwrotowi

Europejskiego Porozumienia o Wolnym

przeznaczone na sfinansowanie

całości

lub

51

5z5

ofert).

części

zamówienia: nie

TA
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