
Sanok: na usług ę bankow ą udzielenia kredytu obrotowego w rachunku

kredytowym - limit odnawialny 1,9 mln zł dla Samodz ielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Numer ogłoszenia: 231652 - 2013; data zamieszczenia : 17.06.2013

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 , ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj.

podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zozsanok.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:  na usługę bankową udzielenia kredytu obrotowego w

rachunku kredytowym - limit odnawialny 1,9 mln zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Sanoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa

udzielenia kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym na

zabezpieczenie płynności SPZOZ w Sanoku w okresie 12 miesięcy (kod CPV 66.11.00.00-4 (3) . 2. Szczegółowy

opis warunków udzielania kredytu: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa udzielenia kredytu

obrotowego krótkoterminowego w rachunku kredytowym z limitem odnawialnym w kwocie 1.900.000,00 zł. (milion

dziewięćset tysięcy złotych 00/100) na zabezpieczenie płynności w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia 2)

Podczas trwania umowy kredytowej spłata przez Zamawiającego całości lub części wykorzystanego wcześniej

kredytu powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwiając Zamawiającemu wielokrotne

korzystanie z limitu do czasu wygaśnięcia zawartej umowy. 3) Waluta: PLN 4) Okres kredytowania: przewidywany

od 05.07.2013 do 04.07.2014 r. 5) Kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu następnym po

dniu zawarcia umowy kredytowej. 6) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu następującym po

dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 7) Wykonawca

uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez zamawiającego w dyspozycjach składanych do

Wykonawcy bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 8) Zamawiający będzie

korzystał z udostępnionych mu kwot kredytu poprzez przekazanie przez Wykonawcę (bank) środków na rachunek

Zamawiającego (kredytobiorcy). 9) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 10) Spłata kredytu będzie

następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek kredytowy. Termin oraz wysokość

poszczególnych spłat kapitału ustala Zamawiający. 11) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu

uruchomienia kredytu, wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, rezygnacji z części kredytu, wcześniejszej spłaty

kredytu, spłaty kredytu w transzach, wypłaty kredytu w kilku transzach bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek

kosztów. 12) Oprocentowanie kredytu i warunki jego spłaty: a) kredyt oprocentowany będzie w oparciu o WIBOR

1M + marża (stała - niezmienna w okresie obowiązywania umowy), b) nie dopuszcza się pobierania prowizji

przygotowawczej od udzielonego kredytu. c) wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania

jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji dotyczących realizacji całego zakresu zamówienia. d) odsetki będą

naliczane i pobierane w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca od kwoty aktualnego zadłużenia, e)
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przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni f) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu

roboczym miesiąca g) dla obliczenia wysokości odsetek na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć obowiązującą

stawkę WIBOR 1M z dnia 10.06.2013 r. w wysokości 2,85% oraz założenie że spłata kredytu nastąpi w terminie do

04.07.2014 r., a uruchomienie w pełnej wysokości w dniu 05.07.2013 roku, ZABEZPIECZENI KREDYTU

Zabezpieczenie kredytu obrotowego stanowią: zabezpieczenie na rachunku bankowym Zamawiającego, hipoteka na

nieruchomości, cesja ze wskazanej umowy na świadczenia medyczne z POW NFZ. Bank musi posiadać

współczynniki wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt.3 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późń. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.00.00-4.

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:  Rozpoczęcie: 05.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenia na

prowadzenie działalności bankowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na

prowadzenie działalności bankowej tj. Komisji Nadzoru Bankowego (tekst jednolity: Dz. U. z

2002r. Nr.72 poz.665 z późniejszymi zmianami)a w przypadku określonym w art. 178 ust.1

ustawy prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed

dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe . Warunek

zostanie ocenione w systemie zero - jedynkowym, tzn. spełnia - nie spełnia na podstawie

przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww.

warunku będzie skutkować odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w

konsekwencji odrzuceniem jego oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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 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, nale ży

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 o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, 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 dotyczące przynależności 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;

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

Zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego, zmiany cen przedmiotu zamówienia jeżeli jest korzystna

dla Zamawiającego, zmiany terminu umowy, jeżeli konieczność wynika z okoliczności powstałych po stronie

Zamawiającego lub jest skutkiem siły wyższej,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.zozsanok.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Budynek Szpitala SPZOZ w

Sanoku ul. Konarskiego 8- piętro II, POK. NR 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.06.2013 godzina

10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT.

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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