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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458247-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi udzielania kredytu
2015/S 250-458247

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
60-770 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694812
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458247-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000
PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie nakładów na inwestycję
budowlaną polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Rubież w
Poznaniu i zagospodarowaniem terenu otaczającego budynki.
Przedmiot zamówienia należy wykonać na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej SIWZ.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy kredytowej;
2. Okres kredytowania ustala się na 120 miesięcy;
3. Wkład własny Zamawiającego ustala się w wysokości nie większej niż 25 % wartości nakładów
inwestycyjnych netto. Dopuszcza się refinansowanie wkładu własnego Zamawiającego;
4. Wszystkie koszty związane z udzieleniem i obsługą kredytu zostaną skalkulowane przez Wykonawcę w
marży. Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez Wykonawcę jakichkolwiek innych dodatkowych opłat/
prowizji itp. z tytułu udzielenia i obsługi kredytu, w tym m.in. prowizji od udzielenia kredytu i opłaty na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny;
5. Kredyt będzie uruchamiany w transzach na wniosek Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5
dni roboczych od złożenia wniosku. Dyspozyja uruchomienia transz nastąpi na podstawie faktur, których
dotyczą płatności. Wysokość i częstotliwość wypłaty transz będzie uzależniona od postępu robót i wysokości
ponoszonych kosztów przy realizacji Inwestycji;
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub niewykorzystania w całości lub w części kwoty
kredytu wskazanej w pkt 3.1. w przypadku zmniejszenia nakładów na Inwestycję lub odstąpienia w całości lub
w części od realizacji Inwestycji Wykonawca z tego tytułu nie będzie pobierał od Zamawiającego jakichkolwiek
kosztów/opłat/prowizji/wynagrodzenia itp. i zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu;
7. Zamawiający dopuszcza karencję w spłacie kapitału Kredytu przez cały okres realizacji Inwestycji, tj. do
miesiąca, w którym zamawiający uzyska pozwolenie na użytkowanie budynków będących przedmiotem
inwestycji budowlanej;
8. W okresie karencji w spłacie kapitału Kredytu Zamawiający będzie spłacał raty odsetkowe w okresach
miesięcznych;
9. Spłata zadłużenia po okresie karencji będzie następowała w okresach miesięcznych według formuły stałych
rat kapitałowo-odsetkowych (rat annuitetowych);
10 Spłata rat odsetkowych i rat kapitałowo-odsetkowych będzie następować w 10 dniu każdego miesiąca, z
tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym
dniu roboczym po tym dniu;
11. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty Kredytu za rzeczywisty okres
korzystania z Kredytu;
12. Wykonawca będzie informował każdorazowo Zamawiającego jeśli zaistnieje jakakolwiek zmiana wysokości
należnych odsetek, rat Kredytu, terminach spłaty oraz wysokości oprocentowania Kredytu, nie później niż 10 dni
przed terminem wymagalności;
13. Zamawiający ma prawo do częściowej lub całkowitej spłaty Kredytu. W takim przypadku Zamawiający
składa pisemną dyspozycję częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty Kredytu. W przypadku
częściowej bądź całkowitej przedterminowej spłaty kredytu Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego
jakichkolwiek kosztów/opłat/prowizji/wynagrodzenia itp. Zamawiający w takim przypadku nie ma także
obowiązku zapłaty odsetek za okres kredytu niewykorzystany;
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14. W przypadku częściowej przedterminowej spłaty Kredytu – w zależności od wyboru Zamawiającego –
Wykonawca zmniejszy miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe lub skróci okres spłaty Kredytu (o wyborze
Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie);
15. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazania opinii o spłacie
Kredytu. Za wydanie opinii Wykonawca pobierze minimalną opłatę wynikającą z aktualnie obowiązującej tabeli
opłat i prowizji;
16. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową
Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie przedstawić
w celu oceny zdolności kredytowej w okresie kredytowania;
17. Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności z tyt. udzielonego kredytu mogą być:
— hipoteka umowna na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji, stanowiącej własność Spółki,
— cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych do wysokości sumy ubezpieczenia
budynków stanowiących przedmiot inwestycji,
— weksel in blanco wraz z umową wekslową lub poddanie się egzekucji
z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego;
18. Oprocentowanie kredytu ustala się jako sumę zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 6M i stałej marży
Wykonawcy, określonych w ofercie
w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje nie częściej niż co
6 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu;
19. Wykonawca otworzy rachunek techniczny do obsługi kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie
realizacji umowy kredytu;
20. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w podanej
poniżej kwocie: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o
numerze 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.
Na przelewie należy umieścić informację „wadium – kredyt”.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, oryginały gwarancji lub poręczenia należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego, w miejscu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy;
2. Posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa
art. 36 Ustawy Prawo bankowe, lub dokumenty równoważne.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciuo
informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikaćjednoznacznie,iż
w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwepo upływie
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy w
wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych zaświadczeń lub dokumentów lub którzy złożylidokumenty
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnieniaoferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiającywezwie
także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, dotyczących przedłożonychoświadczeń i
dokumentów.
Przystępujący do postępowania składają następujące dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ.
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt. 12 SIWZ zał.
nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zał. nr 3 do SIWZ.
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonm w art. 24
ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonm w art. 24
ust. 1 pkt. 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożonenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej,
o którym mowa art. 36 Ustawy Prawo bankowe, lub dokumenty równoważne.
8.Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której
umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
9.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Należy przedłożyć listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy dnia 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów–
zał. nr 4 do SIWZ lub informację o tym, iż nie należy się do żadnej grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SIWZ.
10.W przypadku jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału
w postępowaniu polega na zasobie innych podmiotów, na zasadach określonych
w art. 26 ust 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiającego żąda od
Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do podmiotów dokumentów określonych w pkt 15.3, 15.4, 15.5,
15.6. SIWZ.
11.Oświadczenie ws. powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego
zał. nr 6 do SIWZ.
12.Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej prosimy o dołączenie
do oferty potwierdzenia przelewu. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna – oryginału
dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

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

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
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Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Wysokość zabezpieczenia wartości kredytu. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DP.340-5/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.2.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.2.2016 - 10:15
Miejscowość:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków (np. w formie podwykonawstwa, doradztwa, przekazania know-how, itp.).
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy
odpowiedniego zasobu – wskazać jego rodzaj i czas udzielenia oraz wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, które miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
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Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi
się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2015


