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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241753-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Mirosławiec: Usługi udzielania kredytu

2010/S 156-241753

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Usługi

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
ul. Wolności 37
Kontaktowy: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Wolności 37, 78 - 650
Mirosławiec
Do wiadomości: Tomasz Maria Iżyk
78-650 Mirosławiec
POLSKA
Tel.  +48 672595501
E-mail: zecwikmiroslawiec@wp.pl
Faks  +48 672595213
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące 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) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Sektor wodny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i remont
oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu
Górnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
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Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanej inwestycji Rozbudowa i remont
oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu
Górnym w kwocie: 3 808 000,00 PLN (słownie trzy miliony osiemset osiem tysięcy 00/100).
Szczegółowy opis warunków udzielenia kredytu:
— zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb,
— karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zawarcia umowy,
— dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat,
— o terminie wypłaty i wysokości każdej transzy bank będzie informowany co najmniej na 3 dni robocze przed
wypłatą transzy kredytu,
— przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej,
— zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
— spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego
zadłużenia, ostatniego dnia każdego miesiąca,
— w przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje
wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty,
— brak prowizji,
— kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż poza stopą WIBOR 1M i marzą wymienioną
w złożonej przez bank ofercie,
— w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone do dnia spłaty kredytu,
— do celów obliczenia ceny kredytu przyjmuje się rzeczywistą ilość dni występującą w danym miesiącu,
— uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych form zabezpieczenia kredytu,
— spłaty rat kredytu ustala się na koniec każdego kwartału,
— wykorzystanie kredytu nastąpi do 30.12.2011 r.,
— okres kredytowania: nie dłuższy niż 10 lat,
— kapitał będzie spłacany w 36 równych ratach, przy czym ostatnia będzie wyrównująca,
— 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 miesięcznych, na podstawie zawiadomienia przesłanego
przez Bank, ostatniego dnia miesiąca. 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,
— 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
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II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość 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

Zamawiający żąda od Wykonawców przed upływem terminu składania ofert wniesienia wadium w wysokości:
10 000 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego na konto nr 48 8941 1032 0092 3484 2000 0010 do upływu terminu składania ofert tj. do dnia
22.9.2010 r. godz 12:00 z wpisem na dowodzie wpłaty: Wadium - kredyt długoterminowy.
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
— w pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275),
— wadium wniesione w formie przelewu będzie uznane przez Zmawiającego za wniesione prawidłowo tylko po
wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy w terminie określonym pkt.1.,
— wadium w innej formie niż pieniądz należy włożyć do koperty wraz z ofertą,
— wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi spełniać następujące wymogi,
— zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela) w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż
zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art.46 ust 4a i 5 ustawy Pzp,
— być wystawione na Zamawiającego.
W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – obejmować zobowiązanie
gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań
opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców.
Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego, a jego
oferta będzie odrzucona.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do
zawarcia umowy.
W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale IX specyfikacji – wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa
ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty i oświadczenia składają:
każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w rozdziale IX pkt 2-8, dokumenty wskazane w rozdziale
IX pkt 1 składają łącznie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Uwaga: wszystkie kopie dokumentów składanych w ofercie powinien podpisać za zgodność z oryginałem
Pełnomocnik. Pełnomocnik podpisuje także w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia formularz oferty.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie 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
Wykonawca musi przedłożyć zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności
bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.
zm.).

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

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

Otwarta

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 podmiot zamawiający
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.9.2010 - 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert
Data: 22.9.2010 - 12:10
Miejsce
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec. Biuro
spółki obok posterunku Policji.

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

Nie

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

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:

11.8.2010


