Zarząd Powiatu w Piszu
_________________________________________________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zarząd Powiatu w Piszu na usługę bankową
związaną z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego do kwoty 3.958.800zł (słownie: trzy miliony
dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset zł 00/100)
CPV – 66.11.30.00–0 - usługi udzielania kredytu

STAROSTA PISKI
mgr Andrzej Nowicki

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pisz, dnia 1 grudnia 2008r.

I.

Informacje ogólne

1. Zarząd Powiatu w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę związaną z udzieleniem
przez bank kredytu długoterminowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej pzp.
3. Niniejsze zamówienie zakwalifikowane zostało do kategorii usług.
II. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia
1. Przedmiotem

zamówienia

jest

usługa

bankowa

związana

z

udzieleniem

przez

bank

kredytu

długoterminowego do kwoty 3.958.800zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy
osiemset zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu.
CPV – 66.11.30.00–0 – usługi udzielania kredytu
2. Okres spłaty kredytu do 7 lat, począwszy od 2009r.
3. Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej.
4. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszym SIWZ
oraz uwzględniające następujące wymogi:
a) środki finansowe zostaną przekazane, na konto Zamawiającego nr 69 9364 0000 2002 0840 0015
0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Piszu w zależności od potrzeb Zamawiającego,
ale nie później niż do 30 grudnia 2008r. (ilość transz oraz kwoty zostaną określone przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą);
b) karencja w spłacie rat kapitałowych do końca 2008r.;
c) karencja w spłacie odsetek - brak;
d) spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca;
e) termin spłaty odsetek – miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca;
f)

ewentualna prowizja będzie zapłacona w dniu podpisania umowy;

g) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobrania opłat;
h) do obliczenia odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek. W przypadku, gdy ww. dzień będzie dniem
wolnym należy przyjąć wartość WIBOR 1M ustaloną kolejnego dnia roboczego;
i)

ewentualna prowizja i odsetki należne w 2008r. należy naliczyć od faktycznie wykorzystanego kredytu.

5. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.
6. Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

wykorzystania

kwoty

niższej

od

kwoty

3.958.800zł.

W przypadku, gdy kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne
roszczenia z tego tytułu.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu
określonego w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 SIWZ;
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1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się
złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ;
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie
tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
1.4 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
2.

W postępowaniu mogą brać udział banki posiadające koncesję.

3. Każdy z Wykonawców może zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z:
-

bilansem i sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce, deficycie za 2007r.;

-

uchwałą budżetową na 2008r.;

-

aktualnym sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce, deficycie;

-

prognozą sytuacji finansowej do końca okresu kredytowania;

-

uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o możliwości
spłaty kredytu,

celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego.
4. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
5. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące
dokumenty i oświadczenia:
1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [oświadczenie stanowi załącznik nr 2
do niniejszej SIWZ];
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Barbara Koprowska, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 16) – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia;
- Marzena Wójcik, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 24) – w sprawach procedury.
3

3

2. Informacje udzielane są w godz. 7 ° - 15 °, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod
adres: Zarząd Powiatu w Pisz, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7 lub faksem pod nr tel. (087) 423-35-05
wew. 34. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania czytelnego
faksu.
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4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż
na 6 dni przed terminem składania ofert.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta musi zawierać:
1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ];
1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu określone w rozdziale IV SIWZ];
2. Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 1, mogą być przedstawione w formie oryginałów
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i
Wykonawcy.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta

powinna

być

napisana

w

języku

polskim

i

podpisana

przez

osobę(y)

upoważnioną

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub
podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej
parafkę).
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one
identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
9. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert wspólnych.
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy z hasłem: „OFERTA – kredyt
długoterminowy”, zaadresowanej do Zamawiającego.
2. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku 7

30

do 15

30

nie później niż do 9 grudnia 2008r. do godz.

00

10 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.
3. Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.
15

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2008r. o godz. 10

w siedzibie Zamawiającego – Starostwo

Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 3.
5. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.
IX.

Opis sposobu obliczenia ceny

Koszt kredytu stanowić będą:
a) odsetki liczone wg zmiennej stopy oprocentowania wg WIBOR 1M;
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b) stała marża banku w wartości wyrażonej w ofercie banku;
c) ewentualna prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych w wartości zapisanej w ofercie.
X.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
1.1

Dla porównywalności oferty oprocentowanie kredytu (stopę kredytu) wg WIBOR 1M w ofercie należy
zapisać oprocentowanie z notowań z dnia 2 grudnia 2008r.

1.2

Marża banku jest stałą wartością w okresie spłaty kredytu.

1.3

Prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych.

1.4

Każda oferta będzie oceniana wg następującego wzoru:
CK = K O + P

gdzie:
CK

- cena kredytu

KO

- całkowite koszty spłaty oprocentowania

kredytu (odsetki obliczone

zgodnie z oferowanym

oprocentowaniem oraz ewentualne opłaty za przelew środków pieniężnych na konto Starostwa) przy
założeniu stawki WIBOR 1 M z dnia 2 grudnia 2008r.)
P

- ewentualna prowizja przygotowawcza

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w PLN.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
najniższy cena ofertowa
cena oferty badanej

x 100pkt

XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców.
2. Wybrany Wykonawca będzie obowiązany odwrotnie przesłać na adres Zamawiającego:
1) regulamin banku;
2) projekt umowy uwzględniający specyfikę Zamawiającego oraz istotne warunki zapisane w SIWZ;
3) SIWZ oraz oferta Wykonawcy będą stanowić integralną część umowy.
3. Umowa będzie podpisana po uprawomocnieniu się przetargu w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
XII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej".

Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. oświadczenie
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
- formularz ofertowy

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

OFERTA PRZETARGOWA
Ja niżej podpisany(a) działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

..................................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2008r. o udzielenie zamówienia ogłoszonego w ramach przetargu
nieograniczonego na usługę bankową związaną z udzieleniem kredytu długoterminowego do kwoty 3.958.800zł
(słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset zł 00/100) – oferuję:
1.

realizację usługi bankowej na warunkach opisanych w SIWZ oraz warunkach opisanych w ustawie Prawo
zamówień publicznych.

2.

Wyrażam zgodę na:
1) rozpoczęcie spłaty zaciąganego kredytu od dnia .......................... i rozłożenie spłaty kredyt ........... rat
2) postawienie transzy do dnia ......................................................................

3.

Cenę kredytu, na którą składa się:
-

oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym:
 stawka WIBOR 1M na dzień ...................................., która wynosi ........................................................
 marża stała banku ...................................................................................................................................

Łączne oprocentowanie kredytu w okresie spłaty (WIBOR + marża), tj. ................................................... zł
-

prowizja banku ............... % kwoty kredytu tj. ..................................................................................... zł

-

koszty przelewu kredytu na konto lub inne koszty ............................................................................... zł

wyliczona zgodnie z SIWZ stanowi w dniu otwarcia ofert kwotę
................................................................................................................................................................... zł.
4. Oświadczam, że:
- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń do jej treści i że jest ona
wystarczająca do sformułowania oferty i treści umowy.
5. Ofertą niniejszą uważam się związany przez 30 dni.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
7. W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym
postępowaniu.

……..………….………………………………………..

podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
- oświadczenie

………..……………………………..
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1)

Składając ofertę w przetargu nr:
Or.3432/10/08 z dnia 1 grudnia 2008r. – udzielenie kredytu długoterminowego,
oświadczamy, że
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego
postępowania.
2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data ...............................................

...................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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