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

www.bip.pilchowice.pl

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 00 0,00 zł z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu  wynikaj ącego z

finansowania zada ń inwestycyjnych

Numer ogłoszenia: 276406 - 2013; data zamieszczenia : 15.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks

32 235 69 38.

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:  Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

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

jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 530 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych. szczegółowe wymagania związane z

realizacją przedmiotu zamówienia: a)Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w ciągu 3 dni od podpisania

umowy, b)karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania kredytu do 30.03.2015 roku, c)Zamawiający

zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu w transzach nie później niż do 23 grudnia 2013 roku, d)o

uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemną dyspozycją, z co

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w której zostanie podana wysokość transzy kredytu oraz jej ostateczny

termin przekazania na konto bankowe Gminy Pilchowice, e)prowizja bankowa naliczana będzie każdorazowo,

wyłącznie od uruchomionej transzy kredytu, f)prowizja bankowa płatna będzie nie później niż w dniu uruchomienia

transzy kredytu, g)Zamawiający rozpocznie spłatę uruchomionego kredytu po upływie karencji wg poniższego

harmonogramu: Rok Nr raty Kwota spłaty w zł. Termin spłaty 2015 1 79 062,50 31.03.2015 2 79 062,50

30.06.2015 3 79 062,50 30.09.2015 4 79 062,50 31.12.2015 2016 1 79 062,50 31.03.2016 2 79 062,50

30.06.2016 3 79 062,50 30.09.2016 4 79 062,50 31.12.2016 2017 1 79 062,50 31.03.2017 2 79 062,50

30.06.2017 3 79 062,50 30.09.2017 4 79 062,50 31.12.2017 2018 1 79 062,50 31.03.2018 2 79 062,50
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30.06.2018 3 79 062,50 30.09.2018 4 79 062,50 31.12.2018 2019 1 79 062,50 31.03.2019 2 79 062,50

30.06.2019 3 79 062,50 30.09.2019 4 79 062,50 31.12.2019 2020 1 79 062,50 31.03.2020 2 79 062,50

30.06.2020 3 79 062,50 30.09.2020 4 79 062,50 31.12.2020 2021 1 79 062,50 31.03.2021 2 79 062,50

30.06.2021 3 79 062,50 30.09.2021 4 79 062,50 31.12.2021 2022 1 79 062,50 31.03.2022 2 79 062,50

30.06.2022 3 79 062,50 30.09.2022 4 79 062,50 31.12.2022 h)spłata kredytu (kapitału) następować będzie w

okresie od 31.03.2015 roku do 31.12.2022 roku, i)za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku za

wyjątkiem świąt, j)odsetki od kwoty uruchomionego (pozostającego do spłaty) kredytu, regulowane będą

miesięcznie do ostatniego roboczego dnia miesiąca. Spłata odsetek będzie następować począwszy od miesiąca

następnego, w którym uruchomiono transzę kredytu. Pierwszy okres obrachunkowy obejmować będzie okres od

dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym uruchomiono

transzę, k)Kredytobiorcy przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części Kredytu bez

dodatkowych prowizji i opłat z tego tytułu, w terminie wskazanym przez Kredytobiorcę pod warunkiem

uprzedniego pisemnego powiadomienia Banku, a odsetki liczone będą do dnia spłaty Kredytu a nie do końca

okresu Umowy, l)spłata kredytu i odsetek będzie następować w drodze przelewu na rachunek bankowy

Kredytodawcy, za datę wpłaty kredytu oraz odsetek rozumie się datę wpływu środków na rachunek Banku,

określony w umowie. m)Zamawiający zastrzega sobie możliwość: wcześniejszej spłaty kredytu, skrócenia okresu

karencji, przesunięcia terminu płatności rat kapitałowych pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego

pisemnego wniosku w banku najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności raty kapitałowej, przy czym oznaczony

czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy, przedłużenia

terminu spłaty kredytu (okresu kredytowania) na czas oznaczony w przypadku wystąpienia okoliczności, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych,

niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek, dodatkowych opłat lub innych

obciążeń z tego tytułu. Z ww. tytułów Bank nie obciąży Kredytobiorcę dodatkowymi kosztami. n)zabezpieczeniem

kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową potwierdzoną poprzez złożenie kontrasygnaty przez

Skarbnika oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o)koszt kredytu: Na koszt całkowity kredytu składa się

prowizja bankowa naliczana wyłącznie od uruchomionej transzy kredytu (zawierająca wszelkie opłaty i koszty

związane z uruchomieniem i obsługą transzy kredytu) oraz oprocentowanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M i

stałą marżę Banku. Prowizja bankowa i marża Banku w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie

przez cały okres spłaty kredytu. Prowizja bankowa Wykonawcy płatna będzie każdorazowo, wyłącznie od

uruchomionej transzy kredytu, nie później niż w dniu uruchomienia transzy kredytu, Marża Wykonawcy płatna

będzie razem z oprocentowaniem raty kredytu, w ratach miesięcznych. W przypadku płatności rat kapitałowych

oraz odsetek przypadających na dzień wolny od pracy - płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie

płatności. Oprocentowanie kredytu zmienne, liczone w okresach miesięcznych, oparte ma być o stawkę WIBOR

3M ustaloną jako średnia arytmetyczna stawek 3-miesięcznego WIBOR-u z wszystkich notowań miesiąca

kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc, za który nalicza się oprocentowanie, z zaokrągleniem do drugiego

miejsca po przecinku, powiększone o stałą marżę banku. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz na kwartał

(począwszy od pierwszego dnia kwartału) i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 3M. W przypadku

wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o tyle punktów procentowych, o ile wzrośnie stawka
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WIBOR 3M, a w przypadku spadku oprocentowania, spadek musi nastąpić minimum o tyle punktów

procentowych, o ile została obniżona stawka WIBOR 3M. Bank powiadamia Kredytobiorcę o zmianie

oprocentowania na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany oprocentowania. Do obliczeń ceny oferty jak

i umowy należy przyjąć: kalendarz odsetkowy 365 przez 366 dni (uwzględniając lata przestępne), zmienną stopę

procentową wg formuły WOBOR 3M na dzień 1 lipca 2013r.,jednorazowo wypłatę kredytu, która miałaby nastąpić

w dniu 31 lipca 2013r., okres kredytowania od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r., spłatę kredytu zgodnie z

harmonogramem zawartym w ust. 4 pkt g. Wyliczone koszty wg powyższych wskazań pozwolą na ustalenie

ofertowej ceny przedmiotowego kredytu, która będzie brana pod uwagę do porównywania ofert. Uchwała w

sprawie zaciągnięcia kredytu podjęta została przez Radę Gminy Pilchowice w dniu 3 lipca 2013 roku (Uchwała Nr

XLIII.374.13). Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaciągnięcia kredytu udostępniona zostanie

przed zawarciem umowy. W przypadku braku posiadania pozytywnej opinii RIO przez Zamawiającego w sprawie

zaciągnięcia kredytu przetarg z mocy prawa ulega unieważnieniu..

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:  Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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

aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

bankowe (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn.zm.), a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy

Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie

ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo bankowe Warunek posiadania uprawnień musi spełniać

każdy z podmiotów występujących wspólnie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe

wykonanie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe

wykonanie zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na

prawidłowe wykonanie zamówienia

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:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1)zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zamawiający określa następujące warunki, w

jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a)zmiana przepisów prawa, z którymi

związana jest realizacja niniejszej umowy; b)niewykorzystanie kredytu w całości bez ponoszenia dodatkowych

kosztów z tego tytułu, c)przesunięcia terminu płatności rat kapitałowych pod warunkiem złożenia przez

Zamawiającego pisemnego wniosku w Banku, najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności raty kapitałowej, przy

czym oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania

umowy, d)przedłużenia terminu spłaty kredytu (okresu kredytowania) na czas oznaczony w przypadku wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bez pobierania dodatkowych opłat i

prowizji bankowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.pilchowice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Pilchowicach

ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.07.2013

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4.

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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