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Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie do 2.876.181,00 zł

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający:  Gmina Karlino 78-230,  Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6
		    Tel. (94) 311 95 05, fax. (94) 311 74 10 
                NIP: 672-20-35-436, REGON: 330920475

Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia



						     

								               Waldemar Miśko
                                                                          
                                                                           Burmistrz Karlina











                                Karlino, 05-10-2015r. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Karlino 78-230 Karlino, ul. Jana Pawła II nr 6, tel. (94) 311-95-05, fax. (94) 311-74-10

II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny
 
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w dniu  05.10.2015  r.  zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych pod nr 261878 - 2015, umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie  (adres j.w.) oraz na stronie internetowej zamawiającego http://bip.karlino.pl 

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie do 2.876.181 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) zł   
-  Wspólny Słownik Zamówień: (PCV) 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu.

2. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać: 
	okres wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2015 r.,
	karencję w spłacie rat do 30 maja 2016 r.
	okres spłaty kredytu: od dnia 31 maja 2016r. do dnia 30 listopada 2021r. w następujących terminach i ratach:


31.05.2016r.    – 1.150.000,00 zł,
31.03.2018r.    –  100.000,00 zł,
30.06.2018r.    –  100.000,00 zł,
30.09.2018r.    –  100.000,00 zł,
30.11.2018r.    –  100.000,00 zł,
31.03.2019r.    –  100.000,00 zł
30.06.2019r.    –  100.000,00 zł
30.09.2019r.    –  100.000,00 zł,
30.11.2019r.    –  100.000,00 zł
31.03.2020r.    –  100.000,00 zł
30.06.2020r.    –  100.000,00 zł
30.09.2020r.    –  100.000,00 zł,
30.11.2020r.    –  100.000,00 zł,
31.03.2021r.    –  131.545,00 zł,
30.06.2021r.    –  131.545,00 zł,
30.09.2021r.    –  131.545,00 zł,
30.11.2021r.    –  131.546,00 zł.

spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu,
	oprocentowanie kredytu następować będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1 M,
	przy naliczaniu odsetek należy kierować się kalendarzem rzeczywistym, 
	dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego,
	kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
	prawo Zamawiającego do zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczenia przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu,
	prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
	zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny  in blanco, podpisany przez Burmistrza Karlina z kontrasygnatą Skarbnika Gminy,
Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm).

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisana umowy do dnia 30.11.2021 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego uprawniające do wykonywania czynności bankowych.
	posiadają wiedzę i doświadczenie, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń  i  dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu oceny spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:
	zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego uprawniające do wykonywania czynności bankowych, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SIWZ,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wykonawcy są zobowiązani dostarczyć następujące  oświadczenia i dokumenty:
	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według załącznika nr 3 do SIWZ;
	oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.) wg załącznika nr 4 do SIWZ,
	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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, według załącznika nr 3 do SIWZ;
	 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
	Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
	Zgodnie z § 1 pkt 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 231), jeżeli wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, podlega na zasobach innych podmiotów na zasadach  określonych   w art. 26 ust 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami  innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy  stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności:  

	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zmówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2.
	Na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
	Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
	Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i spełniać następujące wymagania:
	dokumenty, dotyczące własnej firmy takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie ZUS, itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
	dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;

kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
	Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 5-8 niniejszego rozdziału.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacji przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji lub rękojmi.
11. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce    zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2:
   1) pkt 3-5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub   miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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.
12. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 pkt 1 ppkt a  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 ppkt b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013 poz.231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz    
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną.  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest  Lucyna Szymecka – Skarbnik Gminy, tel. (94) 311 95 05, mail: skarbnik@karlino.pl w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 17, w godz. 900 - 1300. 

X. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą 

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się   
      wraz z  upływem terminu składania ofert.
 
XII. Opis sposobu przygotowywania oferty:
	Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
	Wykonawca zobowiązany jest zaoferować cenę kredytu poprzez wpisanie do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji wskaźnika procentowego określającego wartość za jaką niniejszy kredyt zostanie przez Wykonawcę udzielony Zamawiającemu. Zamawiający zaznacza, że oprocentowanie kredytu jest jedynym miernikiem ceny i ma zawierać wszystkie koszty związane z obsługą (w tym: prowadzenia rachunku bankowego do obsługi kredytu).  Niedopuszczalne jest wyszczególnienie w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
	Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Specyfikacji, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca składając ofertę zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczył klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, i umieścił na końcu oferty w dodatkowej zamkniętej kopercie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:
Przetarg nieograniczony – oferta – Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  19.10.2015 r. godz. 1000.    
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona, a miejsce zaklejenia opieczętowane.
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	Oferty powinny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
	Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami.
	Zaleca się aby ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)  były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W zakresie zmiany i wycofania oferty obowiązują takie same zasady jak dla złożenia oferty, tj. forma pisemna. Zmiana lub wycofanie oferty powinno być przygotowane, zapakowane i opisane w taki sam sposób jak oferta, z odpowiednim dopiskiem: „Zmiana“ albo „Wycofanie“.


XIII. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Karlinie, ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia  19.10.2015r., do godz. 1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.10.2015r. o godz., 1015 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1.   

Opis sposobu obliczania ceny

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na  formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca określi cenę oferty w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, za realizację całego przedmiotu  zamówienia.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich  cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 
C - cena – 99% 
T – czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji - 1%. 

Cena oferty – całkowity koszt kredytu wyliczony zgodnie z założeniami wskazanymi z SIWZ, wyrażony w PLN do dwóch miejsc po przecinku, na cenę oferty składa się oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M z dnia 1.10.2015r. powiększone o proponowaną marżę oferenta.
Do wyliczenia ceny Wykonawca powinien wziąć pod uwagę:
a) stawkę WIBOR 1M z dnia 01.10.2015r.,
b) stawkę marży banku,
c) datę uruchomienia kredytu: 3 listopad 2015r. – 2.876.181,00 zł,
d) spłatę kredytu (data i kwota),
e) okres kredytowania,
f) spłatę odsetek (na koniec miesiąca, począwszy od 30 listopada 2015r.),
g) kalendarz rzeczywisty.

Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji – ilość dni niezbędnych do uruchomienia kredytu, licząc od dnia złożenia pisemnej dyspozycji wypłaty (max. od 1 dnia do 5 dni roboczych).

2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która łącznie otrzyma największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru C + T.

3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

C – cena: 

        najniższa cena spośród ofert 
C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt. 
             cena badanej oferty 

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie przemnożona przez wagę kryterium – 99%. 

T – czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji: 

     najkrótszy zaoferowany czas uruchomienia kredytu 
T = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. 
        czas uruchomienia kredytu badanej oferty 

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie przemnożona przez wagę kryterium – 1%. 

Punkty zostaną policzone zgodnie z ww. wzorami.
4. W przetargu wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty  w celu        
      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia   
  wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i      
    prawne;
3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,   
    podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie    
    przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4)   terminie,  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
       zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub elektronicznie, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pocztą).

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 Zamawiający nie wymaga składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Postępowanie o zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Kwota kredytu zostanie podzielona na dwie części :
   a)  kwota 1.150.000 zł, którą Zamawiający przeznaczy na wyprzedzające finansowanie 
       zadania pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w 
       obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” dofinansowanego ze 
       środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
   b)  kwota 1.726.181 zł na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 3. Kredyt z dniem podpisania umowy postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach    
    i transzach  dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 31.12.2015r.  
    na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
 4. Spłata kapitału do 30.11.2021r.
 5. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie 
    uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych; w terminach do 
    określonego dnia miesiąca w okresie całego kredytowania. 
 6. Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia  
    dodatkowych opłat i prowizji.
 7. W całym okresie kredytowania marża Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.
 8. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, odrębnie dla kwot 
    kredytu wymienionych w pkt 2.
 9. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji.
10. Możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
11. W przypadku, gdy spłata kredytu lub odsetek od kredytu przypadnie na dzień wolny  
    ustawo od  pracy, spłata  kredytu lub odsetek od kredytu nastąpi w pierwszym dniu  
    roboczym po dniu wolnym ustawowo od pracy.
 12.W przypadku: zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub wcześniejszej spłaty części kredytu (rat) lub przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat  kredytowania (w stosunku do harmonogramu określonego w SIWZ), lub skróceniu ulegnie  okres kredytowania,  zostanie ustalony nowy harmonogram spłaty kredytu. Zmiany zostaną ustalone z Wykonawcą w aneksie do umowy kredytowej.

W celu potwierdzenia wprowadzenia powyższych istotnych dla stron postanowień do treści zawieranej umowy Wykonawca jako załącznik do składanej oferty przedłoży również wzór umowy umożliwiający późniejsze jej podpisanie.

XVII.  Środki ochrony  prawnej przysługujące oferentom
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy  – Prawo zamówień publicznych.

  XVIII. Postanowienia końcowe
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
     
 


								         Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pieczątka z nazwą 
i dokładnym adresem Wykonawcy

O f e r t a
Gmina Karlino
ul. Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Nazwa oferenta 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Nazwa Banku 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nr konta 
................................................................................................................................................ 
Nr NIP 
................................................................................................................................................ 
REGON 
................................................................................................................................................

W związku z przetargiem nieograniczonym ogłoszonym w dniu 05.10.2015 r. na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie do 2.876.181 zł ogłoszonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
1. Oferujemy udzielenie i obsługę kredytu objętego zamówieniem, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę w kwocie PLN, 
słownie złotych: ..................................................................................................................... 
2. Cenę ofertową, o której mowa w pkt 1 niniejszego formularza ofertowego stanowi suma: kosztów oprocentowania kredytu, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną WIBOR 1M na dzień 01.10.2015r. wynoszącą ………. % i marżę dla banku wynoszącej ………….%, …………………….. PLN; słownie złotych:……………………………...….…..  
3. Czas uruchomienia kredytu ………… dni od dnia przekazania dyspozycji                     (w granicach od 1 do 5 dni).

4. Zakres usługi przewidzianej do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne                  do właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się                    do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia należy kierować na adres 
- …………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………… 
10. Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest: 
- ............................................................................................................................................. 
- tel. kontaktowy, faks: ........................................................................................................ 
- zakres odpowiedzialności ................................................................................................... 
11. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 
- stanowisko: ................................................................................................................... 
- imię i nazwisko: .......................................................................................................... 
- tel./faks: …................................................................................................................... 
12. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……. stronach. 



....................................................               .................................................................. 
(miejscowość, data)                             (podpis i pieczątka upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

















Załącznik Nr 2 do SIWZ

                                                                                                                                                                                                                                         ……………………………………
									(miejscowość, data)

……………………………………….
(pieczęć wykonawcy)


Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie do 2.876.181 zł dla Gminy Karlino.


OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
	posiadania wiedzy i doświadczenia,
	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     wykonania zamówienia,
	sytuacji ekonomicznej i finansowej.







								…………………………………
						     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)


















                                                            załącznik nr 3  do SIWZ


								……………………………………
									(miejscowość, data)

	……………………………………….
		(pieczęć wykonawcy)


Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie do 2.876.181 zł dla Gminy Karlino.


OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postepowania o udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                i pożyczek w kwocie do 2.876.181 zł Gminy Karlino oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907 z późn. zm.).






                                                                                                       …………………………………………………
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy)



















                                                                        załącznik nr 4 do SIWZ

								
                                                                 ……………………………………
									(miejscowość, data)

	……………………………………….
		(pieczęć wykonawcy)


Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie do 2.876.181 zł dla Gminy Karlino.


OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ


Ja (my), niżej podpisany(i)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ………………………………………………………………………………………………….…..
2) ………………………………………………………………………………………….…………..
3) ………………………………………………………………………………….…………………..

                                                          
                                                               …………………….
                                                        (podpis i pieczątka osoby(osób)                                        uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)
…………………………………
    (miejscowość, data)

	informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


                                                               …………………….
                                                        (podpis i pieczątka osoby(osób)                                        uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)
…………………………………
    (miejscowość, data)

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt 2



