
Gmina Koźminek: „ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 200 000 zł z

przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy”

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

Ogłoszenie nr 563127-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d6f53...

1 z 19 2018-05-24, 10:25



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 Koźminek, krajowy numer identyfikacyjny 25085541700000, ul. ul.

Kościuszki 7 , 62840 Koźminek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 637 085, e-mail

gmina@kozminek.pl, faks 627 637 207.

Adres strony internetowej (URL): www.kozminek.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://www.kozminek.pl/bip2/gmina-kozminek.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://www.kozminek.pl/bip2/gmina-kozminek.html

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:

operator pocztowy, kurier, osobiste doręczenie

Adres:

Urząd Gminy Koźminek, ul.Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, sekretariat pok. nr 12

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Udzielenie i obsługa kredytu

długoterminowego do kwoty 1 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.

”Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy

Gminy”

Numer referencyjny: RRPSiK ZPiK.271.2.9.2018

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. Przedmiotem zamówienia jest usługa: „ Udzielenie i obsługa kredytu

długoterminowego do kwoty 1 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.

”Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy

Gminy” Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny

66113000-5 usługi udzielania kredytów 1) kredyt winien być udostępniony do dyspozycji

Zamawiającego w transzach – w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego, każdorazowo

na maksymalnie trzy dni robocze przed terminem uruchomienia transz 2) sposób uruchomienia

środków - na rachunek bankowy Zamawiającego 3) spłaty rat kapitałowych kredytu przewiduje się
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według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 4) przewiduje się karencję w spłacie

kredytu do 30 marca 2019 roku, karencja nie dotyczy spłaty odsetek; 5) przewiduje się spłatę kapitału

począwszy od 31.03.2019 roku do 31.12.2023 r.; 6) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu odbywać

się będzie na koniec każdego kwartału kalendarzowego, w wysokości wynikającej z aktualnego,

rzeczywistego stanu zadłużenia począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu, 7) w

sytuacji, gdyby kredyt spłacony został wcześniej, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do

końca okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w

formie pisemnej na siedem dni roboczych przed dokonaniem spłaty podając termin i kwotę

przedterminowej spłaty kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu Zamawiający nie

będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części

kredytu 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości,

przy czym za niewykorzystaną kwotę kredytu Zamawiający nie ponosi żadnych prowizji i opłat. 9) w

razie zaistnienia okoliczności polegających na niewykorzystaniu kredytu w pełnej wysokości lub

wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy - w takich

przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat , który podlega akceptacji przez

Wykonawcę. 10) Koszty obsługi kredytu stanowią:  Wartość wszystkich prowizji od udzielonego

kredytu wyniesie 0,00%;  Oprocentowanie kredytu: Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej

stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększone o marżę

Wykonawcy, stałą okresie kredytowania (obowiązywania umowy). W celu porównania złożonych ofert

zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 1M - 1,64% z dnia 09.05.2018 roku;

Oprocentowaniu podlegać będzie kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą

liczbę dni w miesiącu oraz założenie że rok liczy 365 dni 11) bank nie będzie pobierał żadnych

dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielonego kredytu; 12) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić

będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy,

13) zamawiający przewiduje, że umowa na zaciągnięcie kredytu będzie podpisana na projekcie

Wykonawcy udzielającego kredytu przy wymogu spełnienia wszystkich warunków określonych przez

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zapis w ofercie dotyczący zawarcia umowy zgodnie z

projektem umowy oznacza przedłożony rzez Wykonawcę projekt umowy, który spełnia wszystkie

zapisy i wymogi SIWZ 2. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być

konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy. 3. Zamawiający:

a) nie posiada zaległości oraz wszystkie zobowiązania wobec ZUS i US regulowane są na bieżąco. b)

Nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności c) Nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji d) Nie

posiada zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych e) Nie posiada zaległych zobowiązań w

bankach f) Nie był prowadzony program naprawczy g) Nie były prowadzone działania windykacyjne
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h) W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi i)

Nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia po innym

podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim. 4. Do SIWZ Zamawiający załącza: •

Sprawozdania budżetowe za lata 2015-2017: RB-28S, RB27S, RB-Z, RB-UZ, RB-N, RB-NDS –

załącznik nr 7 do SIWZ • Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia

01.12.2014r. o bezpośrednim wyborze Wójta. - załącznik nr 8 do SIWZ • Uchwała nr XII/90/04 Rady

Gminy Koźminek z dnia 28 maja 2004r. w sprawie powołania skarbnika gminy Koźminek - załącznik

nr 9 do SIWZ • Uchwała nr SO – 0951/33/D/2/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24.01.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości

sfinansowania przez Gminę Koźminek deficytu budżetu roku 2018 - załącznik nr 10 do SIWZ •

Uchwała nr SO – 0951/35/P/2/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Poznaniu z dnia 24.01.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty

długu Gminy Koźminek - załącznik nr 11 do SIWZ • Uchwała XXXVII/287/2018 Rady Gminy

Koźminek z dnia 23.04.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek

na 2018-2026 - załącznik nr 12 do SIWZ • Uchwała nr SO – 0950/6/2/Ka/2018 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06.04.2018 roku w sprawie możliwości spłaty

planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.200.000 zł. - załącznik nr 13 do SIWZ 5.

Informacje dodatkowe: załączniki dostępne są na stronie BIP Zamawiającego: • Uchwała

XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy

Koźminek na 2018 rok http://www.kozminek.pl/bip2/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-

rady-gminy/2017.html • Uchwała XXXIV/262/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28.12.2017r. w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na 2018-2026

http://www.kozminek.pl/bip2/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/2017.html •

Uchwała XXXVI/275/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 14.03.2018r. w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” http://www.kozminek.pl/bip2/organy-

wladzy-publicznej/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/2018.html • Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Koźminek za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

http://www.kozminek.pl/bip2/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/sprawozdania-z-wykonania-

budzetu-gminy1.html • Uchwała nr SO – 0954/54/2/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26.04.2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania

budżetu Gminy Koźminek za 2017 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

http://www.kozminek.pl/bip2/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/sprawozdania-z-wykonania-

budzetu-gminy1.html • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 rok wraz z
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informacją o stanie mienia komunalnego. http://www.kozminek.pl/bip2/organy-wladzy-publicznej

/rada-gminy/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy1.html • Uchwała nr SO – 0954/14/2/Ka/2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11.04.2017 roku w sprawie

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 rok przedłożonym wraz z

informacją o stanie mienia komunalnego http://www.kozminek.pl/bip2/organy-wladzy-publicznej/rada-

gminy/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy1.html • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy

Koźminek za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. http://www.kozminek.pl

/bip2/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy1.html •

Uchwała nr SO – 0954/43/2/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Poznaniu z dnia 25.04.2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy

Koźminek za 2015 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

http://www.kozminek.pl/bip2/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/sprawozdania-z-wykonania-

budzetu-gminy1.html 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie

realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz.

1579, z późn. zm.). 7. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi

ochrony danych osobowych i prywatności. 8. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją

przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub brak wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art.

38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej.

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)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d6f53...

7 z 19 2018-05-24, 10:25



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:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2023-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na

podjęcie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług

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

bankowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm. ), a w przypadku banków państwowych, pisemne

oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady

Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego

rozporządzenie o utworzeniu banku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
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spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

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: Nie

Informacje dodatkowe:

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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

Tak

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:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu ; 2) Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w

punkt 6 ppkt 1, 2 2.1 informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dotyczy potwierdzającą odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.2 Jeżeli w

kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1

SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby

wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba ,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2.3

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 ppkt 1 składa ten dokument, wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. zezwolenie na podjęcie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na

realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm. ), a w przypadku banków

państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego

rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika

Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku 2. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.

1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych

zasobów. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o którym mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  zobowiązał się do osobistego

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp. 6) Ze

zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
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jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane

zdolności dotyczą. d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

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)

1. Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) oraz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

2. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 3. Harmonogram spłat – załącznik nr 6 do SIWZ 4.

Projekt umowy Wykonawcy przy wymogu spełnienia wszystkich warunków określonych przez

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 6.

Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zawierające

zakres czynności do których uprawnia, jeżeli nie wynika ono z dokumentów o których mowa w ust.

VI pkt 6 ppkt 1 SIWZ. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie

poświadczonej kopii. 7. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi

stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty przedstawiane w formie kserokopii
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należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z

zachowaniem sposobu reprezentacji (na każdej zapisanej stronie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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:

Nie

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  
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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:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
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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 oferty 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):
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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
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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: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Podpisanie

umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy

zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3. Nie są

dopuszczalne zmiany postanowień umowy lub wprowadzanie nowych postanowień, niekorzystnych

dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość

dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) Wydłużenia lub skrócenia realizacji

przedmiotu umowy, w zakresie udzielonego kredytu, b) Zmian harmonogramu spłat kredytu, c)

Zmiany warunków finansowych w szczególności w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności

wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) Zmiany wynikających z działania siły wyższej 5.

Wprowadzenie istotnych zmian wskazanych w ust. 4 będzie możliwe w przypadku spełnienia
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poniższych warunków: a) Zmiana możliwa być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz

wskazania podstawy prawnej i umownej b) Zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy c)

Zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności d) Zmiana nie może

spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia 6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy

kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa powszechnie

obowiązującego. 7. Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego. 8. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie

organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony

i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub

zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa

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: 2018-06-04, godzina: 09:00,

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: Nie
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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

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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