
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bialobrzegi.pl, www.bip.bialobrzegi.pl

Białobrzegi: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

w kwocie 639 130,00 zł na finansowanie spłaty wcze śniej zaci ągni ętych

zobowi ązań z tytułu spłaty kredytów i po życzek

Numer ogłoszenia: 214873 - 2014; data zamieszczenia : 10.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Białobrzegi , Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, tel.

048 6132572 w. 24, 25, faks 048 6132572.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bialobrzegi.pl, www.bip.bialobrzegi.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

bankowego w kwocie 639 130,00 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty

kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia publicznego

jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego: a) kwota kredytu: 639.130 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć

sto trzydzieści złotych), b) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej, kredytów z ING Bank Śląski SA, Banu Spółdzielczego Rzemiosła i Banku Spółdzielczego w

Iłży) c) rodzaj kredytu: długoterminowy, d) termin uruchomienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r., e)

okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.12.2022 r., f) karencja w spłacie kapitału: 31.03.2015 r., g)

zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (weksel i deklaracja

będą podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i kontrasygnowane przez Skarbnika), h) spłata

kredytu (kapitału) w PLN w ratach kwartalnych przez okres 8 lat (32 raty); termin płatności pierwszej raty

31.03.2015 r., a ostatniej 31.12.2022r. - 2015 r. - 4 raty po 6.250 zł, - 2016 r. - 4 raty po 8.750 zł, - 2017 r. - 4
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raty po 8.750 zł, - 2018 r. - 4 raty po 500 zł, - 2019 r. - 4 raty po 7.000 zł, - 2020 r. - 4 raty po 65.000 zł, - 2021 r.

- 3 raty po 51.600 zł, 1 rata - 51 550 zł, - 2022 r. - 4 raty po 11 945 zł. i) oprocentowanie zmienne w stosunku

rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M z dnia podpisania umowy powiększoną o marżę Banku, przeliczane wg

aktualnego kursu WIBOR 3M z częstotliwością co trzy miesiące, j) odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie, k)

w przypadku spłaty części lub całości kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie

uruchomionej kwoty; l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez

dodatkowych opłat i prowizji; nie będzie to powodować żadnych innych roszczeń Banku w stosunku do

Zamawiającego; m) Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Bankowej

zgodnej z przepisami Prawo Bankowe. n) wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie

będą naliczane prowizje i opłaty: - przygotowawcze, - za sporządzanie aneksów, - za wcześniejszą spłatę kredytu,

- od niewykorzystanej kwoty kredytu, - za prowadzenie rachunku kredytowego i pomocniczego. ł) Zamawiający

zastrzega, że nie będzie wykonywał pracochłonnych analiz dla banku przed i po podpisaniu umowy, jeżeli Bank

może pobrać dane niezbędne do przeprowadzenia tych analiz ze sprawozdań budżetowych lub finansowych

Zamawiającego, m) Zamawiający nie wyrazi zgody na zapoznanie się z Regulaminem Kredytowania

obowiązującym u Oferenta przed złożeniem ofert i nie zaakceptuje go po podpisaniu umowy. Zostanie podpisana

umowa zawierającą postanowienia zawarte w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże dokument potwierdzający prawo do

występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której został utworzony. Ocena

spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą /spełnia/

/nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w

pkt H niniejszej SIWZ.
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której

został utworzony.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bialobrzegi.pl, www.bip.bialobrzegi.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy

Białobrzegi 26-800 Białobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9 -Wydział IIiFS pokój nr 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.10.2014

godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi 26-800 Białobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9

-sekretariat pokój nr 23.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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