Udzielenie długoterminowego kredytu do kwoty 9.000.000 PLN
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Gmina Myślenice
Adres pocztowy: ul.Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice Kod pocztowy: 32-400
Kraj: Polska
Punkt
kontaktowy:_____________________________________________ Tel.: +48 12 639 23 00
Osoba do
kontaktów: Maria Kęsek
E-mail: info@myslenice.pl Faks: +48 12 639 23 05
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.myslenice.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:
Oficjalna nazwa: Gmina Myślenice
Adres pocztowy: ul.Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice Kod pocztowy: 32-400
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy Tel.: +48 126392352
Osoba do
kontaktów: Maria Kęsek
E-mail: info@myslenice.pl. Faks: +48 126392305
Adres internetowy (URL): www.myslenice.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Myslenice
Adres pocztowy: ul.Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice Kod pocztowy: 32-400
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Sekretariat Tel.: +48 126392300
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej________________________________
Ogólne usługi publiczne________________________________
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 długoterminowego kredytu do kwoty 9.000.000 PLN
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług:
Usługi
Kategoria usług: nr06
Główne miejsce świadczenia usług : Myślenice

Kod NUTS PL214
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 niniejszego zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego jest udzielenie
długoterminowego kredytu do kwoty 9.000.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2009 oraz spłatę
zaciągniętych wcześniej zobowiązań
Uruchomienie kredytu przewidujemy w transzach o częstotliwości i wysokości uwarunkowanych aktualnymi
potrzebami zamawiającego w okresie od dnia 01 grudnia do 31 grudnia 2009 r .Zabezpieczeniem spłaty kredytu
będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat kredytu w latach 2010 do 2019 w 40
ratach po 225.000 PLN .Odsetki płatne w okresach miesięcznych (ostatni dzień kalendarzowy) naliczane od
faktycznie wykorzystanego kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty
kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu
w ramach ustalonych lat kredytowania, zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym
zamówieniu bez naliczenia przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty
kredytu.
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
Kredyt długoterminowy do kwoty 9.000.000 PLN z terminem spłaty do 31.12.2019.Szacunkowa wartość
zamówienia przekracza równowartość kwoty 206.000 EURO
II.2.2) Opcje :nie____________________________________________________________________________
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Zakończenie 31/12/2019
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe , na czas
równy okresowi związania ofertą, w wysokości 40.000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1
ustawy i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art.24
ust.1 i 2 ustawy Pzp i działają zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (Dz. U z
2002 r Nr 72, poz. 665 z późn. zm).
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
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. W celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
wykonawca składa następujące dokumenty:
1 formularz ofertowy wg załączonego druku – Załącznik Nr 1 do siwz, wraz z załącznikiem
2 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego druku – Załącznik
Nr 2 do siwz,
3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4 zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r Prawo bankowe ( Dz
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.U z 2002 r Nr 72 poz.665 z późniejszymi zmianami ) lub dokumenty równoważne (potwierdzające prawo
prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej )
5 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem 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 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
8 Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego – Załącznik
Nr 3 siwz.
9 Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
10 Potwierdzenie wniesienia wadium.
B. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,zamiast
dokumentów wymienionych
1 )w ust. A pkt. 3, 4,5 i 7 złoży dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) w ust.A pkt. 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24.ust 1 pkt.
4- 8 ustawy pzp.
3) Dokumenty , o których mowa w ust. B pkt.1 lit.a i b oraz pkt.2 , powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.B pkt.1 lit.c powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:
Każdy z osobna dotyczące ich dokumenty ,że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i
spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca
do oferty ma załączyć: sprawozdanie finansowe, a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z
opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a
w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania
i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres, poświadczające iż
Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze
sprzedaży, w kwocie co najmniej 1.000.000,00 PLN.
____________________________________________________________________
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia wymaganego doświadczenia
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Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz
wykonanych usług w okresie 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –poświadczający, iż Wykonawca w tym
okresie, świadczył usługi odpowiadające swoim
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia tj udzielił co najmniej jeden kredyt
długoterminowy na rzecz podmiotów publicznych
na kwotę nie mniejszą niż 4.500.000 zł z podaniem
wartości, daty wykonania i odbiorców. Wykonawca
zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć
dokumenty ( np referencje) potwierdzające, że
podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
Natomiast Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego składają;
co najmniej jeden z wykonawców wspólnych
musi udowodnić ,że spełnia warunek udziału w
postępowaniu tj. udzielił co najmniej jeden kredyt
długoterminowy na rzecz podmiotów publicznych. (
dokument jak w/w)
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 pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi; nie
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 instytucję zamawiającą
BUD/341/27/1/09”
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia; nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 20/11/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
Dokumenty odpłatne; nie
________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 20/11/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
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 (procedura otwarta)
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice ul.Rynek 8/9 32-400 Myślenice Pokój Nr 13 (sala
konferencyjna)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert ; nie
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________________________________________________________________________________
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
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 są zobowiązani do załączenia do oferty odpowiedniego oświadczenia
zawierającego imię i nazwisko pełnomocnika. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich
wykonawców. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza. Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
zamawiającego (www.myslenice.pl)
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: odwołania@uzp.qov.pl Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres
internetowy
(URL):
www.uzp.qov.pl________________________________________
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu jednocześnie
przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: odwołania@uzp.qov.pl Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres
internetowy
(URL):
www.uzp.qov.pl
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
08/10/2009
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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