
Sanok: na usług ę udzielenia i obsługi po życzki/kredytu inwestycyjnego w

wysoko ści 1 240 402,00zł z roczn ą karencj ą w spłacie dla Samodzielnego

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Numer ogłoszenia: 484062 - 2013; data zamieszczenia : 26.11.2013

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 udzielenia i obsługi pożyczki/kredytu

inwestycyjnego w wysokości 1 240 402,00zł z roczną karencją w spłacie 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 pożyczki kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.240.402,00 zł (słownie jeden milion

dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote 00/100) przeznaczonego na częściowe sfinansowanie zadań

inwestycyjnych: a.Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM i.Inwestycja współfinansowana ze środków

RPO WP na lata 2007-2013, umowa UDA-RPPK.03.01.00-18-011/11-00 ii.Wartość projektu 3.452.766,66 PLN,

wydatki kwalifikowalne 3.451.672,25 PLN, dofinansowanie 2.933.921,41 PLN, wkład własny 518.845,25 PLN

iii.Umowa UDA-RPPK.03.01.00-18-011/11-00 w trakcie aneksowania z w UM WP. Szacowana wartość końcowa

projektu 3.902.235,30 PLN, wydatki kwalifikowalne 3.901.129,85 PLN, dofinansowanie UE 3.315.960,39 PLN, wkład

własny 586.274,94 PLN iv.Konieczność zapewnienie wkładu własnego kredytem inwestycyjnym na poziomie

586.274,94 PLN v.Planowane zakończenie inwestycji 30.09.2014 b.Termomodernizacja obiektów Samodzielnego

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku i.Inwestycja współfinansowana ze środków RPO WP na lata

2007-2013, umowa UDA-RPPK.02.02.00-18-054/12-00 ii.Umowa UDA-RPPK.02.02.00-18-054/12-00 w trakcie

aneksowania z w UM WP. Szacowana wartość końcowa projektu 2.953.773,79 PLN, wydatki kwalifikowalne

2.134.830,19 PLN, dofinansowanie 1.245.246,44 PLN, wkład własny 1.708.527,35 PLN z czego na 1.485.300,81

PLN złożono wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie (w trakcie rozpatrywania) 223.226,64 PLN SP ZOZ w

Sanoku. iii.Konieczność zapewnienie wkładu własnego kredytem inwestycyjnym na poziomie 223.226,64 PLN

iv.Planowane zakończenie inwestycji 30.06.2014 c.Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę Oddziału

Neurologicznego wraz z Administracją - realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu

i.Szacowana wartość inwestycji w okresie IV kw. 2013 do I kw. 2014 5.564.162,78 PLN w tym rezerwa ogólna

Premiera Rady Ministrów w wysokości 3.700.000,00 PLN, dotacja Powiatu Sanockiego 1.550.000,00 PLN,

314.162,78 PLN ii.Konieczność zapewnienie wkładu własnego kredytem inwestycyjnym na poziomie 314.162,78 PLN

iii.Planowane zakończenie inwestycji 28.02.2014 d.Budowa Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej i.Szacowana

wartość inwestycji 656.420,05 PLN. Inwestycja realizowana w II etapach: I etap na wartość 256.293,05 PLN z

czego dotacja UM w Rzeszowie 200.000,00 PLN wkład własny 56.793,05 PLN, II etap planowany do realizacji po
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aneksowaniu umowy UDA-RPPK.03.01.00-18-011/11-00 poprzez rozszerzenie zakresu zadania na wartość

399.627,00 PLN z czego dofinansowanie UE 339.682,00 PLN wkład własny 59.945,00PLN. ii.Konieczność

zapewnienie wkładu własnego kredytem inwestycyjnym na poziomie 116.738,05 PLN iii.Planowane zakończenie

inwestycji 30.09.2014 2.Wspólny Słownik Zamówień CPV - 66.11.30.00 - 5 (3)- usługi udzielania kredytu. 3.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 13.076.591,92 PLN, z czego 4.900,888,83 PLN środki pomocowe UE,

rezerwa ogólna i dotacje 5.450.000,00 PLN, pożyczki WFOŚiGW (planowane) 1.485.300,81 PLN, wkład własny

1.240.402,28 PLN. 4. Szacowana wartość pożyczki/kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie

1.240.402,00 zł (słownie jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote 00/100). 5. Przewidywany

termin uruchomienia kredytu i postawienie go do dyspozycji Zamawiającego w pełnej kwocie tj. 1.240.402,00 zł

(słownie jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote 00/100) to dzień 15-12-2013. 6.Kredyt będzie

wykorzystywany w transzach i terminach wynikających z obsługi procesu inwestycyjnego. 7.Okres kredytowania 84

miesiące od dnia uruchomienia kredytu. 8.Okres spłaty kredytu ustala się na lata 2014-2021. 9.Karencja w spłacie

kapitału 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. 10.Spłata kredytu następować będzie w 72 ratach malejących, w

okresach miesięcznych, płatnych dziesiątego dnia miesiąca, począwszy od dnia zakończenia karencji w spłacie. 11.

Odsetki będą naliczane w ratach miesięcznych liczone od faktycznie wykorzystanych środków i płatne do 10 dnia

kolejnego miesiąca, z korektą odsetek miesięcznych przy skróceniu miesiąca w spłacie. 12.Samo postawienie

środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek. 13.W przypadku kiedy

termin spłaty raty kapitałowo- odsetkowej wypada w dzień wolny od pracy rata kapitałowo-odsetkowa zostanie

pobrana w następnym dniu roboczym. 14.Oprocentowanie kredytu będzie oparte na stopie procentowej, składającej

się z sumy: części stałej w okresie kredytowania tj. marży banku oraz części ruchomej równej wysokości WIBOR

1M. 15. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo

przyjmowana będzie aktualna stawka WIBOR 1M z danego miesiąca, w którym oprocentowania będzie

obowiązywać. 16. Odniesienia do innych parametrów rynkowych kosztu pieniądza spowodują odrzucenie oferty jako

niezgodnej z wymogiem niniejszej specyfikacji, mającym wpływ na stabilizację w okresie kredytowani 17. W okresie

kredytowania, przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku. 18. Zmiana oprocentowania wynikająca ze

stawki stopy redyskontowej weksli nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 19.

Wykonawca (Bank) może naliczyć jednorazową prowizję od całej kwoty udzielonego kredytu tj. 1.240.402,00 zł

(słownie jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote 00/100). Płatność jednorazowej prowizji

nastąpi wraz z terminem spłaty pierwszej raty odsetkowej. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i

opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej

spłaty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu, Zamawiający

poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. 21. Wcześniejsza spłata może nastąpić bez wymogu zmiany umowy

(planu spłaty kredytu załączonego do umowy kredytowej). 22. Wcześniejsza spłata kredytu spowoduje stosowne

zmniejszenie kosztów kredytowania. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej

wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym

zamiarze w formie pisemnej. 24. Ze względu na trwałą zdolność kredytową Zamawiającego będącego jednostką

sektora finansów publicznych - zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie zabezpieczenie rzeczowe ustanowione przez

organ założycielski (Powiat Sanocki) - SPZOZ w Sanoku proponuje, aby formą zabezpieczenia było: zabezpieczenia

w postaci hipoteki do dwukrotnej wysokości planowanego kredytu/pożyczki na nieruchomości objętej KW nr

KS1S/00040815/8 obejmującej działki 725/4, 725/20, 725/21, 725/22, 829/2, 829/4, o łącznej powierzchni 9,7557 ha

na którą to SP ZOZ w Sanoku posiada wycenę dla wyodrębnionej funkcjonalnie części nieruchomości stanowiącą

część działki o numerze 829/4 a zabudowaną budynkiem szpitala - pawilony Ci D 25. Rozliczania pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie obowiązującej w Rzeczpospolitej Polskiej w okresie

kredytowania. 26. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty do udzielenia

przedmiotowego kredytu. ZABEZPIECZENI KREDYTU Zabezpieczenie kredytu obrotowego stanowią: weksel

własny Zamawiającego in blanco z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości objętej KW KS1S/00040815/8,

zabezpieczenie na rachunku bankowym Zamawiającego, Bank musi posiadać współczynniki wypłacalności wg stanu

na dzień 31 grudnia 2012r. 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): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 84.

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 oceniony 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;

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
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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

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu

spełnienia świadczenia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia

jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego i nie powodują zwiększenia ceny za świadczenie usługi. 2. Zmiany

nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego.

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:  05.12.2013 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

file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/USTAWI~1/Temp/484062-2013-2.html

4 z 4 2013-11-26 11:41


