Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Udzielenie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach kredytu na dokończenie realizacji
zadania inwestycyjnego pn.:
"Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach"
Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0 usługi udzielania kredytu
1) Kredyt inwestycyjny o wartości 1 000 000,00 PLN
z możliwością zmniejszenia do faktycznie potrzebnych środków na dokończenie
zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy
ul. Raciborskiej 37 w Katowicach".
2) Stawka oprocentowania kredytu ( wynagrodzenie Wykonawcy ) składać się ma
z sumy stawek: ( a+b )
a) zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR dla pożyczek 3 miesięcznych;
b) stałej stawki oprocentowania ustanowionej przez Wykonawcę - zwanej dalej
"marżą Wykonawcy" - za udzielenie kredytu określonej w ofercie
3) Stawka oprocentowania kredytu ustalona w sposób określony w pkt 2 winna
odzwierciedlać całkowity koszt kredytu i być jedynymi kosztami obciążającymi
Zamawiającego w przypadku prawidłowej (umownej) obsługi zadłużenia.
4) Stawka marży Wykonawcy w całym okresie spłaty kredytu nie może ulec zmianie.
5) Wynagrodzenie Wykonawcy należy się tylko za faktycznie wykorzystaną przez
Zamawiającego kwotę kredytu.
6) Okresem rozliczeniowym stawki oprocentowania w okresie spłaty kredytu są 3
miesiące
(kwartał)
7) Stopa procentowa na dany okres rozliczeniowy wyliczany będzie w oparciu o
stawkę
WIBOR 3m obowiązującą w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego.
8) Okres spłaty - 7 lat w równych ratach miesięcznych co oznacza równe raty
kapitałowe.
9) Zamawiający ma prawo z miesięcznym uprzedzeniem Banku do wcześniejszej
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częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia swojego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia ppkt 2 od
kwoty kredytu pozostałej do spłaty po dokonaniu przez Zamawiającego
wcześniejszej, częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.
10) Raty kapitałowe wraz z odsetkami będą płatne na dzień 25 każdego miesiąca,
począwszy
od 01.02. 2010r.
11) Planowe uruchomienie kredytu w pięciu transzach:
I - lipiec/sierpień 2009r.; II - wrzesień 2009r.; III - październik 2009r.; IV- listopad
2009r.; V- styczeń 2010r.
12) Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia spłaty kredytu w formie:
weksla
in blanco wraz z deklaracją wekslową
13) Zamawiający ma mieć możliwość zawieszenia spłaty raty kapitałowej kredytu na
okres do 5 miesięcy. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji
o zawieszeniu spłaty raty kapitałowej , Zamawiający powiadomi Bank
z miesięcznym uprzedzeniem.
14) Postanowienia zawarte w pkt 1 do 13 stanowią istotne dla Zamawiającego
postanowienia umowy. Musza się one znaleźć w zaproponowanym i
przedłożonym wraz z ofertą przez Wykonawcę projekcie umowy. Jeżeli projekt umowy nie
będzie uwzględniał przedstawionych istotnych postanowień lub nie będą one z tymi
postanowieniami zgodne oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
2.2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2.3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2.4

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

2.5
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, ani aukcji
elektronicznej.
2.5 W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
2.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Termin wykonania zamówienia : Zamówienie musi zostać zrealizowane:
o
Udzielenie kredytu w transzach: I -lipiec/sierpień 2009r., II - wrzesień 2009r.; IIIpaździernik 2009; IV - listopad 2009r.; V - styczeń 2010r.
o
Termin spłaty kredytu w ratach płatny na dzień 25 każdego miesiąca: począwszy od
01.02.2010 roku do 31.01.2017 roku.
Termin związania ofertą: 30 dni
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.asp.katowice.pl Zakładka: Uczelnia/Zamówienia Publiczne.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w zakresie proceduralnym
i merytorycznym są:
1

mgr Wioleta Płocharczyk-Gołąb - Kierownik Działu Admin.-Gospodarczego

fax: 032/259-74-08 e-mail: wgolab@aspkat.edu.pl
2

mgr Beata Berek - Kwestor

fax ( 032) 205-50-24 e-mail: kwestor@aspkat.edu.pl
Oferty należy składać Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 40-081 Katowice ul.
Dąbrówki 9, p. nr 1 (portiernia) do dnia 06.07.2009 roku do godz. 10:00.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Warunek do spełnienia:

Nazwa dokumentu potwierdzającego

Wykonawca musi spełniać warunki udziału
1) Oświadczenie
z
Art.22
ust.1
o w postępowaniu określone w art.22 ust.1
uprawnieniu do udzielania zamówienia
Prawa zamówień publicznych tj.:
oraz Art.24 o nie wykluczeniu;
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania
działalności objętej zamówieniem , w
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo
tym:
aktualne zaświadczenie o wpisie do
niezbędną
wiedzę
i
ewidencji działalności gospodarczej, 2. Posiadać
doświadczenie
oraz
dysponować
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
potencjałem technicznym i osobami
lub zgłoszenia do ewidencji działalności
zdolnymi do wykonania zamówienia.
gospodarczej wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i
składania ofert.
finansowej zapewniającej wykonanie
Uwaga:
zamówienia.
W przypadku, gdy przepisy nie wymagają 4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia tj.:
wpisu do rejestru Wykonawca powinien
przedłożyć inny równoważny dokument na podstawie, którego został utworzony
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1.

W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie
wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub też wyrządzona szkoda
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i/lub

prowadzi

działalność

została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania;

gospodarczą

i wykonuje czynności bankowe zgodnie

2.

W stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji
oraz nie ogłoszono upadłości, lub w przypadku
ogłoszenia
upadłości
zawarto
układ
zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;

3.

Firma nie zalega z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.

Firma będąca:
osobą fizyczną / spółką jawną / spółką
partnerską / spółką komandytową lub
komandytowo-akcyjną / osobą prawną nie
została / jej wspólnik / partner lub członek
zarządu / komplementariusz / urzędujący
członek zarządu nie został(a) prawomocnie
skazana(y) za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących prace zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.

5.

Wobec Firmy będącej podmiotem
zbiorowym sąd nie orzekł zakazu
ubiegania się o zamówienia, na
podstawie
przepisów
o
odpowiedzialności
podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

z ustawą – Prawo bankowe

3) Statut Wykonawcy

Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

5.

Wykonawca

wykonywania

posiada
działalności

uprawnienie

do

bankowej

w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z
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2002r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami ).

1) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
stawka oprocentowania od udzielonej kwoty kredytu

100%

Katowice, 24.06.2009r.
Prorektor
dr hab. Wiesław Gdowicz
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