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PL-Brzeg: Usługi udzielania kredytu

2009/S 61-088022

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Usługi

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

Powiat Brzeski, Robotnicza 20, Do wiadomości sprawach procedury przetargowej:Aleksandra Wołek, w
sprawach przedmiotu zamówienia: Iwona Krzysztofek, PL-49-300  Brzeg. Tel.  +48 774447900. E-mail
przetargi@brzeg-powiat.pl. Faks  +48 774447903.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.brzeg-powiat.pl, BIP: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
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:
Inne: Administracja samorządowa.
Sprawy gospodarcze i finansowe.
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:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinnasowanie przedsięwzięcia pn. Remont mostu w ciągu drogi
powiatowej Nr 1508 0 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski oraz remontu dróg powiatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Kod NUTS: PL522.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

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

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
«Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 0 na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski»
oraz remontu dróg powiatowych 1. kwota kredytu: 5 200 000 PLN. 2. okres kredytowania: 2009 r. – 2016 r.
3. kredyt będzie spłacany przez 7 lat w kwotach: 220 000 PLN do 30.3.2010 r., 300 000 PLN do 30.9.2010
r., 220 000 PLN do 30.3.2011 r., 300 000 PLN do 30.9.2011 r., 220 000 PLN do 30.3.2012 r., 300 000 PLN.

mailto:przetargi@brzeg-powiat.pl
www.brzeg-powiat.pl
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info
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do 30.9.2012 r., 220 000 PLN do 30.3.2013 PLN, 300 000 PLN do 30.9.2013 r., 440.000 PLN do 30.3.2014
r., 600 000 PLN do 30.9.2014 r., 440 000 PLN do 30.3.2015 r., 600 000 PLN do 30.9.2015 r., 440 000 PLN
do 30.3.2016 r., 600 000 PLN do 30.9.2016 r. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy zaproponowane
terminy spłat rat będą wypadać w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje ratę w ostatni dzień
roboczy poprzedzający wyznaczony termin spłaty. 4. odsetki płatne w okresach miesięcznych 5. Zamawiający
zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej
spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia
(we wzorze oferty), że nie będzie naliczał kosztów z tytułu: a) opłaty za uruchomienie kredytu, b) prowizji
przygotowawczej, c) prowizji za sporządzenie aneksów, d) prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu e) prowizji od
niewykorzystanej kwoty kredytu 8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco”, zgodnie z
Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego wraz z deklaracją wekslową.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66113000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

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:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 405 650,00 PLN.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 30.9.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przez upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Konsorcjum - w przypadku gdy Wykonawcy zamierzają wspólnie ubiegać się o zamówienie ustanawiają wtedy
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiająca zażąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
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III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I) O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a mianowicie: posiadają zezwolenie
do wykonywania czynności bankowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe
(tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. II) Oświadczenia i dokumenty, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 2
do SIWZ) 2. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 3 do SIWZ) 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; 4. zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie
z art. 2 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe lub Rozporządzeniem odpowiednich organów w sprawie
utworzenia banku wydane przed dniem wejścia w życie ustawy prawo bankowe, lub też inne dokumenty
potwierdzające odpowiednio uprawnienia wykonawcy 5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, 7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych wyżej. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

Nie.

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

OR. 3450-5/09.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.5.2009.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
6.5.2009 - 09:00.

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: 6.5.2009 - 09:10.
Miejsce: Ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pok. nr 402.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Wykonawcy, Członkowie Komisji Przetargowej, Osoby zainteresowane.

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:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://
powiat.brzeski.opolski.sisco.info/.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia
protestu, jednoczesnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urządu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26.3.2009.
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