Radomsko: udzielenie kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia: 116438 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku ,
ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 44 683 56 51, faks 44 683 56 51.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu
długoterminowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w PLN do wysokości 400 000,00 PLN
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją remontu budynku
Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. 2. Informacja dotycząca
inwestycji: Remont dachu na budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego
w Radomsku obejmuje wymianę części stropu i pokrycie całego dachu blachą. Planowany
termin realizacji lipiec - listopad 2010r., planowany koszt 400.000 PLN 3. Kredyt spłacony
będzie w terminie do 31.12.2020 r. (ostateczny termin spłaty kredytu). Uruchomienie kredytu
w 2010r. - przewidywana jest 1 transza przekazana po zakończeniu remontu i wystawieniu
faktury przez wybranego Wykonawcę jednak nie później niŜ do dnia 30 listopada 2010r.
Kredyt moŜe być wykorzystany w kwocie mniejszej niŜ 400.000,00 PLN. Okres
kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020r. 4. Okres karencji w spłacie
kapitału do 31 grudnia 2010r. Spłata kapitału dokonywana będzie po upływie okresu karencji
w wysokości poszczególnych rat uzaleŜnionych od kwoty wykorzystanego kredytu
przyjmując wysokość kaŜdej raty kapitału jako 1/120 z kwoty wykorzystanego kredytu. 5.
Oprocentowanie kredytu (złotówkowego) zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1
miesięcznych depozytów złotowych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Aktualizacja
stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych. Stopa procentowa na dany
miesiąc rozliczeniowy wyliczana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1m obowiązującą w
ostatnim dniu roboczym poprzedniego okresu rozliczeniowego. 6. Odsetki naliczane będą od
aktualnego rzeczywistego zadłuŜenia w okresach miesięcznych i płatne w okresach
miesięcznych na koniec kaŜdego kalendarzowego dnia miesiąca w okresie od dnia
wykorzystania kredytu do 31 grudnia 2020r. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub
całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości

kredytu. Przelanie naleŜnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na
podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości naleŜnej kwoty za okres rozliczeniowy (z
podaniem rachunku wyliczenia) tak, aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo.
Pierwszym okresem rozliczeniowym jest miesiąc, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
7. NaleŜna Bankowi (Wykonawcy) prowizja płatna będzie w dniu podpisania umowy kredytu.
Nie będą naliczane Ŝadne opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części
kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, a takŜe w przypadku
zmiany umowy, o której mowa w rozdziale 17 niniejszej SIWZ. 8. Odsetki od
wykorzystanego kredytu oraz marŜa bankowa od uruchomionego kredytu będą jedynymi
kosztami obciąŜającymi Zamawiającego - w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi
zadłuŜenia 9. Bank (Wykonawca) zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego
kwotę kredytu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego takiej informacji.
10. Zamawiający dopuszcza moŜliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w
trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z
późn. zm.) 11. Poręczenia spłaty kapitału udzielonego kredytu dokona Gmina Miasta
Radomska. Po wykorzystaniu kwoty kredytu nastąpi aktualizacja poręczenia kapitału kredytu
do wysokości wykorzystanej kwoty kredytu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej, a takŜe realizacji
usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz na

•

podstawie złoŜonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt
6.1.2 ppkt 1 SIWZ (oświadczenie o spełnieniu warunków).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ
(oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ
(oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ
(oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1 SIWZ
(oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

•

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
•

inne dokumenty

oświadczenie, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego naleŜy złoŜyć np. w treści formularza ofertowego
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony i podpisany formularz ofertowy; projekt umowy zawierający wszystkie istotne
dla Zamawiającego postanowienia wskazane w rozdziale 3 i 4 oraz 17 SIWZ; w zakresie
dokumentów o których mowa w III.4.1) tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeŜeli
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn.
zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie
rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o
utworzeniu banku.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach: - skrócenia terminu spłaty kredytu na wniosek Zamawiającego, zmiany terminu spłat rat kredytu na wniosek Zamawiającego, - wcześniejszej spłaty części
lub całości kredytu na wniosek Zamawiającego, - przesunięcie (wydłuŜenie) terminu
uruchomienia kredytu. PowyŜsze zmiany umowy nie mogą powodować naliczenia i pobrania
przez Wykonawcę Ŝadnych dodatkowych opłat.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.muzeum.radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Muzeum
Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1 (biuro Muzeum parter).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego
w Radomsku (biuro Muzeum - parter), 97-500 Radomsko ul. Narutowicza 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 02.06.2010.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

