
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

zamowienia@szpitalglubczyce.pl 

 

Głubczyce: Udzielenie kredytu w wysoko ści 1.000.000,00 zł w rachunku 

bieżącym wraz z prowadzeniem tego rachunku dla potrzeb S P ZOZ w 

Głubczycach - PN 2 II 14  

Numer ogłoszenia: 39401 - 2014; data zamieszczenia:  26.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach , ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zamowienia@szpitalglubczyce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Udzielenie kredytu w wysokości 1.000.000,00 

zł w rachunku bieżącym wraz z prowadzeniem tego rachunku dla potrzeb SP ZOZ w Głubczycach - PN 2 II 

14. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Udzielenie kredytu w wysokości 

1.000.000,00 zł w rachunku bieżącym wraz z prowadzeniem tego rachunku dla potrzeb SP ZOZ w 

Głubczycach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Warunki zamówienia: a) Kwota kredytu 

złotowego - 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion), waluta - PLN; Brak prowizji od uruchomienia kredytu, 

prowizji przygotowawczej, za obsługę, opłaty za gotowość, niewykorzystany limit itp.; b) Kredyt 

przeznaczony jest na pokrycie zobowiązań z działalności bieżącej SP ZOZ w Głubczycach; c) Okres 

kredytowania - 12 miesięcy; d) Kredyt winien być udzielony w oparciu o oprocentowanie zmienne, 

uwzględniające stawkę średniego trzymiesięcznego WIBOR-u za miesiąc poprzedni i powiększonej o 

oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust; e) Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej 

należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 28.02.2014r.; f) Zmiana oprocentowania następuje pierwszego 

dnia każdego miesiąca kalendarzowego, po ogłoszeniu wysokości oprocentowania średniego 
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jednomiesięcznego WIBOR-u 3M za miesiąc poprzedni; g) Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie 

może zostać podwyższona, a upust zmniejszony; h) Oprocentowanie kredytu: zmienne naliczane od 

faktycznego zadłużenia; i) Kredyt i rachunek będą uruchomione do 10 dni od zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą; j) Spłata kredytu dokonywać się będzie automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek; 

k) Koszty otwarcia i prowadzenia rachunku na potrzeby realizacji umowy, w tym wykonywanie wszelkich 

dyspozycji płatniczych składanych w formie elektronicznej, wkalkulowane w marżę Wykonawcy; l) Do celów 

obliczenia odsetek od kredytu przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni; m) Na 

całkowity koszt kredytu składa się suma prowizji oraz odsetek za okres spłaty kredytu; n) Za datę 

faktycznej spłaty kredytu, odsetek innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek, w 

których uruchomiony jest kredyt; o) Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny udostępni oprogramowanie i 

inne niezbędne narzędzia wymagane przez bank dla obsługi rachunku za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych, które spełniają następujące warunki: - System bankowy powinien umożliwiać import 

przelewów bankowych wygenerowanych przez program infomedica. System eksportuje przelewy w 

formacie Video Tel 2 z rozszerzeniem plików .imp; - System powinien generować wyciągi bankowe w celu 

zaczytania ich do systemu finansowo księgowego infomedica. Format plików używany to MT950 z 

rozszerzeniem txt; - 5 szt. tokenów lub innych urządzeń do obsługi bankowości elektronicznej; p) 

Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie: cesja wierzytelności na kontrakcie z NFZ oraz weksel 

własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.30.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni warunek określony w pkt A.1, jeżeli przedstawi zezwolenie Komisji Nadzoru 

Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo 
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Bankowe z 29.08.1997r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1376, z późn. zm). Ocena spełniania warunku 

zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.A. b) SIWZ. Ocena 

spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i 

prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp) oświadczeń i 

dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych 

dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku 

skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie niniejszego punktu 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie niniejszego punktu 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie niniejszego punktu 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie niniejszego punktu 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Wypełniony Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Regulamin kredytu i prowadzenia 

rachunku ; 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o 

ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień 

do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy; 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 

22 ust.1 PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

W załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający określił istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia. Możliwe zmiany postanowień przyszłej 
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umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, oraz 

określenie warunków takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Pzp): - w przypadku przekształceń podmiotowych po 

stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  zamowienia@szpitalglubczyce.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  SP ZOZ w Głubczycach, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, sekretariat IIIp, strona www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

lub w formie elektronicznej: zamowienia@szpitalglubczyce.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.03.2014 

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, Sekretariat III piętro. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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