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WPR-3422/31/09 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
o wartości szacunkowej powyŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych 
 

ZAMAWIAJ ĄCY  
Powiat Ząbkowicki 
57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Sienkiewicza 11 , 
tel. (074) 816-28-00, fax. (074) 816-28-50 
NIP 887-16-29-254,  
Regon 890718403  

TRYB ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony. 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
www.bip.zabkowicki.powiat.pl. 
Zamawiający umoŜliwia uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniosek 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego pok.110.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie  
    14.284.807 zł.” na sfinansowanie deficytu Powiatu Ząbkowickiego oraz spłatę wcześniej    
    zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
2) Ogólne warunki kredytu:  
         - termin udzielenia kredytu do dnia 30.09.2009r. 
         - okres spłaty kredytu od 30.01.2010r. do 30.09.2014r. 
         - spłata kredytu w 20 ratach kwartalnych począwszy od 30.03.2010r.- I raty w wysokości  
           3.400.000 zł  
         - spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od dnia 30.10.2009r. 
         - prowizja jednorazowa banku związana z udzieleniem i obsługą kredytu max. 0,2%. 
         - oprocentowanie kredytu wg stawki zmiennej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego 
           obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane, powiększonej o marŜe banku,   
         - marŜa banku stała w całym okresie kredytowania max.0,5%, 
         - zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco, 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV; 
66113000-5 Usługi udzielania kredytu.  Kategoria usług nr 06.  

MOśLIWO ŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZ ĘSCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2014r. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁENIENIA TYCH WARUNKÓW  
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w  
    art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy  
        nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
        - posiadają zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z  
           dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz.665 z  późn. zm.), 
    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  
        zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 



        do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
    c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
    d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2  
        ustawy Pzp.      
2) Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na  
    podstawie analizy oświadczeń i dokumentów przedłoŜonych w ofertach wymienionych w  SIWZ  
    zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.  
 
WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMETÓW JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
1) Wypełniony formularz oferty,  
2) Formularz cenowy + harmonogram spłaty kredytu,  
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
    działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
    ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem  
    terminu składania ofert,  
4) Koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, jeŜeli  
    ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności  
    gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, 
5) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów  
    prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 

   6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  
    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające  
    odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie  
    zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, 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 ofert.   
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego  
    organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24  
    ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
    ofert,. 
8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9,  
    wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
9) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22. 
    ust.1 oraz art. 24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 10) Wykaz wykonanych co najmniej 2 usług udzielania kredytu w okresie ostatnich trzech lat przed   
    wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  
    krótszy -  w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
    przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz  
    załączenia dokumentów potwierdzających , Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 

 11) Sprawozdanie finansowe, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z  przepisami  
       o rachunkowości równieŜ z opinią o badanym sprawozdaniu  albo w przypadku Wykonawców nie  
       zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty  
       oraz zobowiązania i naleŜności – za okres nie dłuŜszy niŜ  ostatnie 3 lata obrotowe, a  jeŜeli okres  
       prowadzenia działalności jest krótszy – za ten  okres, 
 12) Informację banku, w której potwierdza wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność    
       kredytową, 
 13) Zaakceptowany projekt umowy  
 14) Dowód wniesienia wadium.   

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
1) Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność przez    
    Wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", 
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  

 poświadczonym przez Wykonawcę.  



Do formy i treści dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia § 2  rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie  rodzaju dokumentów,  jakich moŜe Ŝądać zamawiający do 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  składane (Dz. U. Nr 87, poz.605 ze zm.) stosuje 
się odpowiednio. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

1) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości  40.000 PLN  
2) Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
    a) w pieniądzu; 
    b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  
        tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
    c) gwarancjach bankowych; 
    d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
    e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z  
       dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. 
        Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275).  
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  
     Zamawiającego. 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
Cena 100% 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
W siedzibie Zamawiającego w Ząbkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 11, pok.202. 
Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2009r. o godz.1000.     

TERMIN ZW IĄZANIA OFERT Ą 
 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.  

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZ EJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTONICZNEJ  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIA JACYCH 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających  

TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU . 
Ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  zostało przekazane w dniu 
……..07.2009r. nr ………………………. 
 
 
KJ  
 
 


