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

www.zozglubczyce.biulety.info.pl

Głubczyce: Udzielenie po życzki w wysoko ści 500.000,00 zł dla SP ZOZ w

Głubczycach PN / 20 / XI / 12

Numer ogłoszenia: 483664 - 2012; data zamieszczenia : 30.11.2012

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:  www.zozglubczyce.biuletyn.info.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 pożyczki w wysokości 500.000,00 zł dla

SP ZOZ w Głubczycach PN / 20 / XI / 12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opis przedmiotu zamówienia: 1)

Wysokość pożyczki -500.000,00 zł, 2) Pożyczka udzielony będzie w złotych (PLN), 3) Pożyczka udzielony będzie

w złotych (PLN), 4) Oprocentowanie pożyczki: zmienne oparte o stopę procentową WIBOR 1M naliczane od

faktycznego zadłużenia. Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień

30.11.2012r. Aktualizacje stawki w całym okresie trwania umowy należy dokonywać 15 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli 15. dnia miesiąca nie jest prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M - wysokość stawki WIBOR 1M należy

przyjąć z pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. O zmianie stopy procentowej Pożyczkodawca

będzie powiadamiał Pożyczkobiorcę na piśmie przesyłanym na adres e-mail lub fax. 5) Wysokość comiesięcznych

odsetek będzie ustalona między stronami: a) na pisemne wezwanie pożyczkobiorcy przesłane na adres e-mail lub

fax pożyczkodawcy w sytuacji wcześniejszej spłaty raty pożyczki; b) na podstawie pisemnej informacji przekazanej

przez Pożyczkodawcę najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień spłaty pożyczki wynikający z harmonogramu na

adres e-mail lub fax pożyczkodawcy. 6) Pożyczka uruchamiana jednorazowym przelewem do 14 dni od podpisania

umowy z wybranym Wykonawcą. 7) Jako pierwszy możliwy termin wypłaty środków zamawiający ustala

20.12.2012r., jednocześnie podkreśla, że termin może ulec zmianie w razie przedłużenia postępowania

przetargowego oraz ze względu na termin otrzymania zgody NFZ na cesje wierzytelności objętej umową. 8)
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Pożyczka realizowana będzie w formie jednorazowego przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek

bankowy, 9) Spłata kredytu nastąpi: kapitał - w 36 ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca,

począwszy od miesiąca stycznia 2013r. odsetki wraz z prowizją - w 36 ratach miesięcznych płatnych na koniec

każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2013 r. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. W takim

przypadku odsetki bieżące zostaną naliczone do dnia zapłaty. 11) Na całkowity koszt kredytu składa się suma

prowizji oraz odsetek za okres spłaty pożyczki. Na całkowity koszt pożyczki, może się także złożyć tylko prowizja

lub tylko odsetki za okres spłaty pożyczki. 12) Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie: weksel in blanco

wraz z deklaracją wekslową oraz cesję na kontrakcie z NFZ. 13) Brak okresu karencji w spłacie kapitału.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

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

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

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określił żadnego szczegółowego warunku

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 nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

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

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, jeżeli 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 niż 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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 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

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  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 niż 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
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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,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

a) Harmonogram spłat  pożyczki,  b)  Wzór umowy zgodny z działem IV Umowy w sprawach zamówień

publicznych - ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp - wzór oświadczenia stanowi

załącznik nr 2 do SIWZ, 2) w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp

podpisane przez każdą osobę prowadzącą działalność gospodarczą - wg załącznika nr 4 do SIWZ, 3) Wypełniony

formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,4) 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

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z treścią art.144 Ustawy PZP Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość zmiany postanowień zawartej

umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zozglubczyce.biulety.info.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, Sekretariat, 48- 100 Głubczyce lub w formie elektronicznej na

adres e-mail:zamowieniagl@op.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  07.12.2012

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  nie dotyczy.

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=48...

5 z 5 2012-11-30 14:41


