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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133481-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Mirosławiec: Usługi udzielania kredytu

2010/S 89-133481

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina i Miasto Mirosławiec
ul. Wolności 37
Kontaktowy: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
Do wiadomości: Anna Stawska
78-650 Mirosławiec
POLSKA
Tel.  +48 672595042
E-mail: urzad@miroslawiec.pl
Faks  +48 672595042
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.miroslawiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia zadania obejmuje:
Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie: 1
700 000 PLN (słownie PLN: jeden milion siedemset tysięcy 00/100).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133481-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:urzad@miroslawiec.pl
http://www.miroslawiec.pl
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Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Spłaty rat kredytu ustala się na koniec każdego kwartału.
Wykorzystanie kredytu nastąpi do 30.12.2010 r.
Okres kredytowania: nie dłuższy niż 10 lat.
Nie przewiduje się pobierania prowizji od udzielanego kredytu, jak też innych prowizji związanych z wydaniem
zaświadczeń oraz opinii w okresie jego spłaty.
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M
powiększoną o marżę Wykonawcy.
Stawka bazowa jest ustalana na okres 3 miesięcy i stanowi stopę WIBOR dla depozytów 1 – miesięcznych
notowanej z dnia 28 lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania,
ostatniego miesiąca każdego kwartału i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od 1 dnia następnego
miesiąca. Marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).
Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez
Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu.
Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.
Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Kredytodawca nie będzie pobierać opłat i
prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu, lub pozostawionej do
dyspozycji.
Możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych
prowizji i opłat. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający przy
wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu. Do oferty
Wykonawca dołączy symulację spłaty kredytu, uwzględniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie:
szesnaście tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank SBL Złotów Oddział Mirosławiec, nr konta: 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030 do dnia: 9.6.2010 r. do
godziny 13:00.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w: Urzędzie Gminy i
Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, pokój nr 105 do dnia 14.6.2010 r. do godz. 9:00.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium:
a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 12.6 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi
w rozdz. 7 pkt 7.1 a – f i pkt 7.2.a dla zadania. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
Określenie celu gospodarczego dla jakiego umowa zostanie zawarta;
Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia;
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Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania
zamówienia;
Zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;
Umowa winna upoważnić jednego z Wykonawców we wszystkich sprawach związanych z ofertą i umową o
realizację zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Zdolność techniczna
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Tak
Bank musi posiadać zezwolenie (Komisji Nadzoru Bankowego) na prowadzenie działalności bankowej na
terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w
art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe.

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP 341 - 07/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
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Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.6.2010 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.6.2010 - 11:15
Miejsce
Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

4.5.2010


