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PL-Kwidzyn: Usługi udzielania kredytu

2009/S 124-180623

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Usługi

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w KWIDZYNIE, ul. Toruńska 30/1, Kontakt Kwidzyn, ul.
Toruńska 30/1, Do wiadomości Janusz Barganowski, Jarosław Wartalski, PL-82-500  Kwidzyn. Tel.  +48
552624470. E-mail tbskwidzyn@pro.onet.pl. Faks  +48 552624479.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tbs.kwidzyn.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 11 000 000,00 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 06.
Główne miejsce świadczenia usług: Kwidzyn.
Kod NUTS: PL63.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego o wysokości do
11 000 000 PLN z terminem spłaty 360 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kredyt przeznaczony będzie na
dokończenie inwestycji budowa zespołu kamienic mieszkalno usługowych na Starym Mieście w Kwidzynie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

mailto:tbskwidzyn@pro.onet.pl
www.tbs.kwidzyn.pl
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66113000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 11 000 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 740 000,00 PLN.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 360 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca powinien wnieść wadium przetargowe w wysokości 60 000,00 PLN najpóźniej do dnia 12.8.2009 r.
do godz. 10:00.
Wadium przetargowe winno być złożone u zamawiającego z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Toruńskiej 30/1,
może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu (na konto PKO BP O/ Kwidzyn
nr 77 1020 1778 0000 2102 0002 6393) lub poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 z późn. zm.).
Oferty bez dowodów wniesienia wadium przetargowego będą traktowane jako niespełniające wymagań
przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wpłacone w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Oferenta. W przypadku wadium
wniesionego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Spłata kredytu następować będzie w równych ratach, w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca,
począwszy od 31.9.2010 r.
W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy zamawiający ureguluje
wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Należy jednak uwzględnić,
iż jest to termin maksymalny i istnieje możliwość wcześniejszej spłaty, np. w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca za jaki odsetki
są naliczane, począwszy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Bank zobowiązany będzie do
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wyliczania odsetek i przesyłania obciążenia dla Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności
odsetek.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do udziału w postępowaniu
zaproszeni są Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy „Pzp”,
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy „Pzp”,
c) posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych
d) złożą pisemną ofertę (na załączonym druku),
e) posiadają polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000 0000 zł. i
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedstawić w ofercie
następujące dokumenty:
a) dowód wpłacenia/wniesienia wadium przetargowego na zasadach niniejszej specyfikacji,
b) wypełniony formularz ofertowy (na załączonym druku),
c) oświadczenie wynikające z art. 22 ust 1 pkt 1-3 „Pzp” (złożone na formularzu ofertowym),
d) zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.8.1997
r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140 poz. 939 z późn. zm.)- dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998 r.
( zezwolenie do wykonywania czynności bankowych).
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Banki
państwowe zobowiązane są złożyć statut oraz dokumenty powołujące radę nadzorcza i zarząd.
f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczeń, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
g) wykaz prac których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom przedstawiony w formie zgodnej z
załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego,
h) oświadczenie wynikające z art. 22 ust 1 pkt 4 „Pzp” (złożone na załączniku nr 1 do formularza ofertowego),
i) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku podmiotów
zbiorowych aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
j) Polise lub inny dokument ubezpieczenie potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwote nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.
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k) draft umowy kredytowej
l) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia. ( na zał. nr 3 do formularza ofertowego)
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy powinni posiadać
polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

Nie.

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

1/Z/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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12.8.2009 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 12.8.2009 - 11:00.
Miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Kwidzynie, ul. Toruńska 30/1.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, al. Jana Ch. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail
prezes@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587702. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia
protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. E-mail
prezes@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587702. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29.6.2009.
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