Ogłoszenie nr 627662-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

Gmina Hyżne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
2 300 000,00 zł.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Hyżne, krajowy numer
identyfikacyjny 69058208000000, ul. Hyżne 103 , 36024 Hyżne,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 295 002, e-mail inwestycje@hyzne.pl,
faks .
Adres strony internetowej (URL): http://hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
http://hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024
Adres:
Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa
kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 zł.
Numer referencyjny: ZP.271.24.2017.JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać

w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w kwocie 2 300 000,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
kwocie 2 300 000,00 złotych (słownie dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100)
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Hyżne,
powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zapisanego w uchwale
Rady Gminy Hyżne Nr XXXV/237/17 z dnia 29 listopada 2017 r. z terminem
spłaty w latach 2018 - 2025. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania
kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek i innych obciążeń.
Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od
wykorzystanej kwoty kredytu.
3. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący
w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 04.12.2017 r.
w wysokości 1,66 %. Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie
kredytowania nie mogą ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w
miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1M obowiązującej

w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. W przypadku wzrostu
oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie
stawka WIBOR 1M.
4. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1) Waluta kredytu: PLN.
2) Kwota kredytu: 2 300 000,00 zł.
3) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 r.
4) Wpływ środków – kredyt zostanie uruchomiony w jednej transzy. Dokładny
czas uruchomienia kredytu zostaną określone przez Zamawiającego w oparciu o
pisemną dyspozycję o uruchomienie kredytu, która zostanie złożona Wykonawcy
za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail
wskazany

w

umowie

w

sprawie

niniejszego

zamówienia

publicznego.

Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni roboczych (
o terminie decyduje kryterium – Termin uruchomienia kredytu, jako punktacja
oceny ofert) następujących po dniu, w którym zostanie złożona Wykonawcy
pisemna

dyspozycja

Zamawiającego

o

uruchomienie

kredytu.

Poprzez

uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek
bankowy Zamawiającego.
5) Zamawiający, wyłącznie w celu obliczenia kosztów udzielenia kredytu, ustala
datę 29.12.2017 roku jako hipotetyczną datę uruchomienia kredytu. Data ta nie jest
wiążąca dla Kredytobiorcy w rzeczywistym uruchomieniu kredytu i służy jedynie
zachowaniu porównywalności składanych ofert.
6) Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.03.2017 r. 7
) Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji.
8) Kredyt spłacony będzie w równych ratach kwartalnych wg harmonogramu
zawartego w umowie: w 2018 roku – 550 000,00 zł w 2019 roku – 50 000,00 zł w
2020 roku – 50 000,00 zł w 2021 roku – 50 000,00 zł w 2022 roku - 50 000,00 zł w
2023 roku - 250 000,00 zł w 2024 roku - 500 000,00 zł w 2025 roku - 800 000,00
zł 9) Spłata odsetek: miesięcznie, do końca miesiąca, którego dotyczy spłata po
wcześniejszym otrzymaniu noty odsetkowej od Wykonawcy. Odsetki naliczane

będą od faktycznego zadłużenia, a przy ich naliczaniu przyjmuje się że rok ma 365,
a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
10) Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia
wniosku): 0%.
11) Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty:
0%.
12) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym
terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności
informowania Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku odsetki liczone będą
do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty więcej niż jednej raty
kwartalnie bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania
Wykonawcy o tym fakcie.
15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spłaty
zaciągniętego kredytu na warunkach nie gorszych niż podane w ofercie
Wykonawcy. 16) Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i
czynnościom związanym z realizacją umowy zostaną uwzględnione w niezmiennej
stawce procentowej marży Wykonawcy.
17) Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. 5. Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia: 66113000-5 Usługi udzielania
kredytu. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Rozpoczęcie od dnia podpisania
umowy [do 29.12.2017 r.] V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)
nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
1-23 ustawy Pzp 2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący: a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów. − Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności
bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 j.t.) lub inny dokument, z którego wynika takie

zezwolenie. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów: 1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiącym
Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ.

6. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej
SIWZ.
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, stosownie do art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. VII. Informacje o sposobie
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego
wykonawców.
2. Wyjaśnienia SIWZ udzielane będą zgodnie z art. 38 ust. 1 niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie wniosków, pytań, próśb o wyjaśnienia,
zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu pod numerem 172295001 oraz w
formie elektronicznej na adres: gmina@hyzne.pl lub zamowieniap@hyzne.pl . W
przypadku przesłania wniosków, zawiadomień, informacji faksem lub w formie
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

4.

Pytania

Wykonawców

oraz

odpowiedzi

Zamawiającego

muszą

być

sformułowane na piśmie, faksem lub wysłane drogą elektroniczną. Zamawiający w
celu usprawnienia procesu udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, wnosi o
przekazywanie na adres poczty elektronicznej pytań w wersji edytowalnej.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,
którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie internetowej.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie
internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej.
7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji
treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.
Zamawiający poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej
stronie. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 9. Osobą ze strony zamawiającego
upoważnioną do kontaktu jest: Maria Walas tel. 172304576, Joanna Groszek tel.
172304580 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30. 10. Wykonawcy we
wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na znak sprawy
nr: ZP.271.24.2017.JG
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt

6

i

7

lub

w

art.

134

ust.

6

pkt

3

ustawy

Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt

3

ustawy

Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny

system

zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-29

II.9) Informacje dodatkowe: Okres spłaty kredytu: w latach 2018 – 2025. Okres
karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.03.2018 r. Zamawiający, wyłącznie w celu
obliczenia kosztów udzielenia kredytu, ustala datę 29.12.2017 roku jako
hipotetyczną datę uruchomienia kredytu. Data ta nie jest wiążąca dla Kredytobiorcy
w

rzeczywistym

uruchomieniu

kredytu

i

służy

jedynie

porównywalności składanych ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zachowaniu

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej,
o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z
2015 r. poz. 128 j.t.) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej,
o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z
2015 r. poz. 128 j.t.) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do którego należy
załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, b)
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w
przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości : 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.:
ω pieniądzu,
ω poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
ω gwarancjach bankowych,
ω gwarancjach ubezpieczeniowych,
ω poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i1240 ).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Błażowej oddział Hyżne Nr rachunku:
06915810112002200000130005
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium
uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty
wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument
potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia
oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał
dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium –„ Udzielenie i

obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 zł. ” oraz włożyć do
koperty zewnętrznej .
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące
wymagania:

odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w

niniejszej SIWZ, musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania
ofertą określonemu w niniejszej SIWZ,

zawierać w swej treści okoliczności

(zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę
wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze
żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
7.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46
uPzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a u Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak

możliwości

wybrania

oferty

złożonej

przez

wykonawcę

jako

najkorzystniejszą.
9. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową
nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej
dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny
podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-13, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego

terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

