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Nr sprawy : ZP/4753/12             Katowice, dnia 30.11.2012 r. 
    
 
 
 
 
 

S P E C Y F I K A C J A 
 

I S T O T N Y C H    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A 
 
 
 

Dotyczy : Zamówienie o wartości poniżej 200 tys. EURO.  
Tryb: Przetarg nieograniczony 

 
Zadanie: Usługa udzielenia kredytu  

 
Ogłasza: Szpital Miejski Murcki w Katowicach 

   ul. Sokołowskiego 2 
              40 - 749 Katowice 

            www.szpitalmurcki.pl  
            e-mail: zp@szpitalmurcki.pl  

 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jego podstawie. 
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I   Opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie tzw. istotne postanowienia umowy o   

udzielenie zamówienia publicznego:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu w wysokości  3 000 000 PLN  (słownie: trzy 

miliony PLN) na okres spłaty wynoszący 12 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji w 
spłacie kapitału. 
CPV 66000000-0, 66113000-5. 

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej lub kilku transzach (zależnie od decyzji Zamawiającego)  nie 
później niż w terminie do dnia 07.01.2013 r., z zastrzeżeniem, że możliwość zwiększenia ilości 
transzy nie spowoduje zwiększenia kosztów kredytu. 

3. Okres kredytowania ustala się na 12 miesięcy. 
4. Oprocentowanie i prowizja kredytu będą jedynymi kosztami. Oferty nie mogą zawierać innych 

kosztów a Wykonawca nie może naliczać żadnych dodatkowych opłat związanych z otrzymaniem i 
spłatą kredytu, 

5. Oprocentowanie kredytu liczone będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej 
określonej jako stawka referencyjna WIBOR 3M z daty uruchomienia kredytu i marży 
banku/kredytodawcy w stałej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. Okres karencji spłaty 
należności głównej wynosić będzie 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odbywać się będzie 
spłata odsetek, z zastrzeżeniem, że spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi ostatniego dnia 
roboczego miesiąca stycznia 2013 r. 

6. Prowizja wyliczona jest za cały okres kredytowania i obejmuje wszystkie koszty związane z 
uruchomieniem, obsługą i spłatą kredytu, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może być wyższa niż 
1% kwoty kredytu, oraz że jej spłata nastąpi jednorazowo w dniu pierwszego uruchomienia kredytu. 

7. Spłata kredytu odbywać się będzie w okresach miesięcznych w równych ratach kapitałowych przez 
cały okres spłaty, przy uwzględnieniu sześciomiesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału. 
Płatności rat Zamawiający przewiduje na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca; poza 
płatnościami rat na ostatni dzień każdego miesiąca Zamawiający dopuszcza płatność ostatniej raty 
kapitałowej wraz z odsetkami za ostatni okres w dniu zakończenia okresu kredytowania. 

 8. W przypadku opóźnienia spłaty kredytu Wykonawca naliczał będzie odsetki za zwłokę w wysokości 
odsetek ustawowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów z tego tytułu, 

10.Transakcje pieniężne udzielenia i spłaty kredytu będą przeprowadzane w walucie obowiązującej w 
Polsce - w złotych (wg kodu ISO 4217 – PLN), 

11. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie poręczenie Miasta Katowice określone w Uchwałach 
Rady Miasta Katowice nr:  

a) XXVIII/640/12 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 
2012 rok, 

b) XXVIII/641/12 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2012-2035, 

c) XXVIII/644/12 z dnia 31.10.2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Katowice na 2012 rok, 

wyrażone w formie umowy poręczenia zawartej pomiędzy Wykonawcą, a poręczycielem (Miastem 
Katowice) i obowiązujące przez cały okres kredytowania.  

12. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a)  w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które przyjmuje się zdarzenia takie jak 
katastrofa, zamieszki, strajki (w tym strajki umiejscowione w zakładzie Zamawiającego), pożar, jak 
również inne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe 
wypełnianie zobowiązań wymienionych w umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku 
maksymalnej staranności obu stron – każda zmiana umowy uwzględniająca słuszne interesy obu 
stron zagrożone wystąpieniem siły wyżej; 

b) w przypadku zawiadomienia przez Zamawiającego drugiej strony o konieczności zmiany zasad spłaty 
kredytu, poprzez przesunięcie terminów spłaty niektórych lub wszystkich rat (kapitałowych i 
odsetkowych albo tylko kapitałowych lub tylko odsetkowych lub kapitałowo - odsetkowych), o okres 
max 30 dni każda – zmiana umowy zgodna z zawiadomieniem Zamawiającego; 
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c) w przypadku zawiadomienia przez Zamawiającego drugiej strony o konieczności zmiany innych 
warunków spłaty kredytu, niż wskazane w lit. b) wyżej, z powodu żądania poręczyciela – zmiana 
umowy zgodna z zawiadomieniem Zamawiającego i żądaniem poręczyciela oraz za zgodą 
Wykonawcy; 

d) w przypadku zawiadomienia przez Zamawiającego drugiej strony o konieczności zmiany formy lub 
zasad zabezpieczenia spłaty kredytu – zmiana umowy zgodna  z zawiadomieniem Zamawiającego 
oraz za zgodą Wykonawcy; 

e) w przypadku  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – zmiana umowy w zakresie uwzględniającym ww. zmiany przepisów (powyższe 
nie może dotyczyć zmiany wysokości oprocentowania kredytu, wysokości prowizji oraz innych 
spraw dotyczących obsługi finansowej kredytu, jeśli zmiana taka będzie niekorzystna dla 
Zamawiającego) – zmiana umowy zgodna z ustaleniami stron; 

     Istotne zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 13. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

14.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
15. Wszelkie zmiany przyszłej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 
II Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykonawca  przedstawia ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych                        

Warunków Zamówienia. 
2. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie lub komputerze lub ręcznie  czytelnym 

pismem. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem  na język polski, 

poświadczonym za zgodność tłumaczenia z oryginałem  przez Wykonawcę.  
4. Ofertę z ponumerowanymi stronami, należy umieścić w kopercie, która jest opieczętowana danymi 

Wykonawcy i opatrzona napisami: 
    a) Usługa udzielenia kredytu. 

  b) Znak sprawy ZP/4753/12,  
    c) Nazwa i adres uczestnika przetargu,  
    d) Oferta zawiera  - podać ilość stron, 
    e) Kontakt: nr tel., nr fax, e-mail.  
    f) Nie otwierać przed (ostateczny termin składania ofert) godz. 0930.  
5. Wszystkie stronice oferty, a także ewentualne zmiany i poprawki w tekście, muszą być datowane i 

podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 
 
III   Sposób obliczenia ceny oferty. 
1. Wykonawca  w formularzu oferty cenowej (na załączniku Nr 1) winien zaoferować cenę ostateczną 

wyrażoną w złotych polskich. 
2. Cena oferty winna obejmować łączne koszty udzielenia kredytu, w szczególności wartość prowizji i 

odsetek. 
3. Sporządzając kalkulację ceny dla oferty należy przyjąć kwotę kredytu w wysokości 3.000.000 zł. Dla 

celów obliczenia ceny zakłada się, że kredyt zostanie uruchomiony w jednej transzy w dniu 
07.01.2013 r. i zostanie spłacony w 12-tu ratach, w tym 6 rat odsetkowych i 6 rat kapitałowo – 
odsetkowych, w odstępach miesięcznych. Termin płatności każdej raty przypada na ostatni dzień 
roboczy każdego miesiąca.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena może być tylko jedna. Ceną oferty jest suma wartości odsetek i prowizji w całym okresie 
kredytowania. Dla wyliczenia wartości odsetek przyjąć należy stawkę referencyjną WIBOR 3M, z 
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dnia zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz marżę 
banku/kredytodawcy w stałej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. 

6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ. 

7. Cenę oferty należy podać w wartości brutto, w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po 
przecinku.  
 

IV   Kryteria oraz ich  waga i sposób  spełnienia  warunków. 
1. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie   następującymi 

kryteriami : 
-  Cena             100 %  
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów :     

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę, zgodnie  z SIWZ,  
na podstawie wzoru: 

  
         P =     Cn x 100  ,         gdzie    P – otrzymane punkty                                                   
                        Cb                           Cn – cena najniższa spośród złożonych Ofert 

               Cb  - cena badanej Oferty 
    Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 pkt. Inni Wykonawcy  odpowiednio mniej 

stosownie do w/w wzoru. 
3.    Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. 
 
V   Warunki ogólne postępowania. 
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są 
jawne od chwili ich otwarcia. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86  ust. 4 Ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
4. Oferta  musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 
5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskiej walucie. 
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

pzp. 
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie  powierzy 

podwykonawcom oraz dołączyć do oferty, zgodnie z dyspozycją § 1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817), dokumenty 
określone w niniejszej SIWZ Rozdz. IX  pkt 2.7. 

9. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
10. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
11. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. Katalog okoliczności, w których powyższe zmiany są dopuszczalne 
wskazany został  w Rozdz. I – „Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia 
umowy”  pkt 12. 

 
VI    Inne wymagania dotyczące ofert. 

1. Treść oferty musi ściśle odpowiadać treści SIWZ. 
    2.   Oferty należy składać pod rygorem nieważności tylko w formie pisemnej. 



Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu Znak sprawy ZP/4753/12 
 

 

 

5 

    3. Wykonawcy  ponoszą pełne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, łącznie z 
kosztami wykupienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie 20 zł, jeśli o to się 
zwrócą do Zamawiającego.     

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę o czym 
pisemnie powiadamia Zamawiającego. 

    5. a) Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta   została 
wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania. Wykonawca, którego  oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy w  wyznaczonym 
przez Zamawiającego  terminie. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy Zamawiający 
postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 94    ust. 3 pzp. 

b) Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania z ofertą. 

        c) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem    
terminu, o którym mowa w pkt 6 lit. b), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
wykonawcy. 

 
VII   Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji oraz zmiany jej treści. 
1.  Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, kierując zapytania na piśmie. 
2.  Zamawiający jest obowiązany 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 w dniu 10.12.2012 r. 

3.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 1. 

5.  Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła 
zapytania. 

6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może,  przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.  

7.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

8.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 
VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 
      w zakresie specyfikacji: 

Ref. zaopatrzenia - Halina Kormaniak – tel. (32) 255-61-30 wew. 202 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 

     Główna Księgowa – mgr Mieczysława Pich - tel. (32) 255-61-30 wew. 258 
    -  adres e-mail na który należy kierować korespondencję: zp@szpitalmurcki.pl  

- nr faxu: (32) 255 63 37, 
-  strona internetowa Zamawiającego – WWW.szpitalmurcki.pl  

2.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga aby fakt otrzymania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem został  
niezwłocznie potwierdzony. 
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IX   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759 z 
późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 w/w 
ustawy. 
1.  Warunkiem ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia publicznego jest: 
 a)  spełnienie wymogów określonych w  art. 22, ust.1 oraz nie podleganie wykluczeniu z  

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych,     
b) przedstawienie oferty zgodnej z wymogami Prawa Zamówień Publicznych  i wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
2.  Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców  złożył następujące oświadczenia lub dokumenty: 
2.1 formularz ofertowy – załącznik Nr 1, 
2.2 Pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, do złożenia oferty,  jeżeli 

dotyczy. 
2.3   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ - zał. nr 5 
2.4 oświadczenia zgodne z wymogami art. 22, ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych -  

zał. nr 2 i 3,     
2.5 na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania: 
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej w   

zakresie objętym zamówieniem, tj. posiadanie statusu banku w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 7 poz. 665 z późn. zm.). 

2.6 na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia:  

a) Wykaz wykonanych - wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie – zał. nr 4. 
Spełnieniem warunku będzie wykazanie udzielenia co najmniej jednego kredytu  z okresem spłaty 
co najmniej 12 miesięcy, w wysokości brutto nie niższej niż 3 000 000 PLN.  

2.7 Wykonawca, który chce 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 składa dokumenty potwierdzające, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach 
finansowych innych podmiotów winien dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których ten podmiot posiada rachunek, potwierdzającą wysokość  
posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
Spełnieniem warunku będzie potwierdzenie posiadania przez ten podmiot środków finansowych lub 
zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż – 3 000 000 PLN. 

2.8 na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 
a) 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, 
wystawiony 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; 

2.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu określonego w pkt 2.8 lit. a)  niniejszej SIWZ  – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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Dokument, o którym mowa w pkt 2.9 niniejszej SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

2.10   na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez   
Zamawiającego: 
a) Harmonogram spłat kredytu, 
b) Projekt umowy kredytu zawierający istotne postanowienia zawarte  w niniejszej SIWZ, w 

szczególności w Rozdziale I – „Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne dla stron 
postanowienia umowy”, 

c) Projekt umowy poręczenia kredytu, które zostanie zawarte pomiędzy Poręczającym, czyli 
Miastem Katowice, a bankiem/kredytodawcą. 

3.  Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 
żądanych w Rozdz. IX  pkt 2 przedmiotowego postępowania oświadczeń lub dokumentów, wg formuły 
„spełnia - nie spełnia”.  

X  Składanie ofert. 
1. Ofertę w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisami  jak w punkcie II ppkt. 4a, b, c, d, e, f                      
      należy złożyć do dnia 18.12.2012 r.  do godz. 0900 w sekretariacie Dyrektora.  
2. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania. 
3. Wykonawca na własną prośbę otrzyma potwierdzenie złożonej oferty wraz z podaniem nadanego jej  

numeru.        
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
XI   Miejsce i sposób otwarcia złożonych ofert. 
1.   Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, która odbędzie się w siedzibie 

zamawiającego w dniu 18.12.2012 r. o godz. 0930 w świetlicy . 
2 Wykonawca  może uczestniczyć przy otwieraniu ofert (część jawna). 
3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
4 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach. 
5 Informacje o których mowa w pkt 3 i 4 doręczone zostaną Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 
6 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez kierownika jednostki. 
 
XII   Warunki   wpłaty   i   zwrotu   wadium. 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 
 
XIII Pouczenie o środkach odwoławczych. 
Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes  w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku  naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 759 z 
późniejszymi zmianami) – z ograniczeniami wynikającymi z regulacji przepisów powszechnie 
obowiązujących zamieszczonych w w/w Dziale. 
 
 
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
1.  formularz ofertowy - zał. nr 1, 
2.  ośw. zgodne z art. 22 i 24 pzp - zał. nr 2 i 3, 
3.  wykaz dostaw - zał. nr 4, 
4.  ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ - zał. nr 5, 
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5.  Aktualny odpis z KRS zawierający dane Zamawiającego, 
6.  Bilans oraz rachunek zysków i strat za lata: 2009, 2010 i 2011 Zamawiającego, 
7.  Dokumenty poświadczające udzielenie poręczenia kredytu (Uchwały Rady Miasta Katowice nr:  

a) XXVIII/640/12 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 
2012 rok, 

b) XXVIII/641/12 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Katowice na lata 2012-2035, 

c) XXVIII/644/12 z dnia 31.10.2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Katowice na 2012 rok.  

8.   Wykaz kredytów zaciągniętych przez Zamawiającego wg stanu na dzień 31.12.2011 r. 
9.   Struktura wiekowa należności i zobowiązań handlowych Zamawiającego wg stanu na dzień 
31.12.2011 r. 
10. Wiekowanie należności Zamawiającego wg stanu na dzień 31.12.2011 r.,  
11.Wykaz zobowiązań Zamawiającego wg stanu wg wieku na dzień 31.12.2011r. 
 
 
 
 
 
 

Specyfikację zatwierdzono w dniu 30.11.2012r. 
 
 

                         DYREKTOR 
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach 
 
 
              mgr inż. Krzysztof Zaczek 


