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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.siechnice.gmina.pl

Siechnice: SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach
ogłasza postępowanie o udzieleniu zamóweinia na udzielenie i obsługę
kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat otrzymanego
kredytu oraz poŜyczki
Numer ogłoszenia: 23215 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Siechnic , ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, tel.
71 391 91 01, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Siechnicka Inewstycyjan Spółka Komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
KOMUNALNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach ogłasza postępowanie o
udzieleniu zamóweinia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat
otrzymanego kredytu oraz poŜyczki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SIECHNICKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach ogłasza
przetarg, któryego przedmiotem zamówienia jest: kredyt długoterminowy złotowy, kwota kredytu 10 512
000,00 (dziesięć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych), okres kredytowania: 91 miesięcy.
Dokumenty wymagane od Zamawiającego w celu ustalenia zdolności kredytowej Spółki są do wglądu w
siedzibie Zamawiającego w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 1200 - 1400, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Sylwestrem Sasem. Zamawiający przewiduje uzyskanie poręczenia
od Gminy Siechnice.
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.
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: Okres w miesiącach: 91.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł
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
warunek zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w zaleŜności od daty utworzenia
banku (za wyjątkiem banków państwowych) posiada zezwolenie Prezesa NBP na utworzenie
banku i wykonywanie czynności bankowych, posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego
na rozpoczęcie działalności banku lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaŜe, Ŝe nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub wykaŜe, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wykonawca wykaŜe, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania
przetargowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wykonawca wykaŜe, Ŝe
nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 1-8 ustawy Pzp
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
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ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy
przedłoŜyć:
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



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
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przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie, jeŜeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23
ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie,
Zamawiający zaŜąda przed zawarciem umowy - stosownie do art. 23 ust. 4 Pzp - umowy regulującej
współpracę tych podmiotów. Oferta konsorcjum musi spełniać następujące wymagania - zawierać odrębne
i niezaleŜne dla kaŜdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione
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powyŜej, podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana
przez przedstawiciela konsorcjum, którego upowaŜnienie do złoŜenia oferty wynika z dołączonego
pełnomocnictwa, udzielonego przez upowaŜnionych przedstawicieli członków konsorcjum. JeŜeli oferta
będzie podpisywana przez dyrektorów oddziałów, którzy nie są członkami zarządu lub prokurentami,
naleŜy załączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby upowaŜnione do reprezentowania
banku. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę mogą być złoŜone w formie kserokopii potwierdzonej za
zgodność przez osoby podpisujące ofertę. Projekt umowy banku w sprawie udzielenia kredytu. Wzór
umowy przed podpisaniem umowy, dostarczy Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
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 dopuszcza nieistotne zmiany w umowie oraz inne zmiany postanowień zawartych w
postanowieniach istotnych umowy, które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy skutkujących niemoŜliwością dotrzymania terminu określonego w
siwz dotyczącego uruchomienia kredytu. Termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o czas
trwania tych okoliczności. Zmiany na skutek spraw formalnych wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy. Dopuszcza się zmiany na skutek wydanych decyzji, uchwał, powodujących konieczność zmian w
płatnościach, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kosztów obsługi kredytu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.siechnice.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna,ul. Jana Pawła II 12 lok. 302, 55-011 Siechnice,pon, środ, czw. godz. 12.00-14.00 oraz
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22.03.2013 r. godz. od 12.00-14.00 i 25.03.2013 r. od godz. 9.00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013
godzina 11:30, miejsce: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna,ul. Jana Pawła II 12 lok. 302, 55-011
Siechnice,pon, środ, czw. godz. 12.00-14.00 oraz 22.03.2013 r. godz. od 12.00-14.00 i 25.03.2013 r. od
godz. 9.00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23215&rok=201... 2013-02-13

