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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65029-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Środa Wielkopolska: Usługi udzielania kredytu
2012/S 40-065029
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Środa XXI Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
Punkt kontaktowy: Środa XXI Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Jerzy Kwintkiewicz, Małgorzata Dobersztajn
63-000 Środa Wielkopolska
POLSKA
Tel.: +48 612853847 / 509272505 / 783888016
E-mail: biuro@sroda21.eu, malgorzata.dobersztajn@sroda21.eu
Faks: +48 612785424
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sroda21.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
Inny: rewitalizacja miasta, pozyskiwanie dotacji unijnych

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 PLN na okres 15 lat na finansowanie
przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji
Środa Wielkopolska - zadanie IV, etap 2" oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 PLN.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
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Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Środa XXI
Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, POLSKA.
Kod NUTS PL41
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 PLN na okres 15 lat na finansowanie
przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji
Środa Wielkopolska - zadanie IV, etap 2" oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 PLN.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 PLN na okres 15 lat na finansowanie
przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji
Środa Wielkopolska - zadanie IV, etap 2" oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 PLN.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 180 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Uruchomienie środków planuje się w następujący sposób:
1.1.) dla kredytu inwestycyjnego:
a) 31.7.2012 roku – 1 774 648,00 PLN;
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b) 31.10.2012 roku – 1 229 746,00 PLN;
c) 31.1.2013 roku – 1 067 900,00 PLN;
1.2.) dla kredytu obrotowego:
a) 31.7.2012 roku – 744 725,00 PLN;
b) 31.10.2012 roku – 410 021,00 PLN;
c) 31.1.2013 roku – 332 190,00 PLN;
2) Zakłada się możliwość przesunięcia terminu i wielkości uruchomienia poszczególnych transz kredytu.
3) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek kosztów.
4) Zamawiający przewiduje roczną karencję w spłacie kredytu od terminu podpisania umowy. W przypadku
podpisania umowy pierwsza rata kapitałowa płatna będzie do 15 następnego miesiąca. W przypadku zmiany
terminu podpisania umowy ulegnie zmianie termin spłaty pierwszej raty kapitałowej.
5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat oraz prowizji związanych z realizacją umowy o udzielenie
kredytu.
6) Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ze stałą marżą banku w stosunku rocznym.
Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Wykonawcy.
7) Marża Wykonawcy jest stała w okresie trwania umowy.
8) Sposób ustalania stawki WIBOR 3 M oraz zmiany oprocentowania w rzeczywistym okresie kredytowania
będzie wynikał z przepisów obowiązujących w banku Wykonawcy.
9) Płatność odsetek następowała będzie miesięcznie do 15 następnego miesiąca, a wyliczenie odsetek
Wykonawca doręczy zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności.
10) Odsetki za ostatnią ratę kredytu zostaną uiszczone w dniu spłaty tej raty.
11) Planowana spłata kapitału następować będzie zgodnie z poniższym wykazem:
11.1.) dla kredytu inwestycyjnego:
L.p. Data Kwota
1 31.7.2012 0
2 31.8.2012 0
3 30.9.2012 0
4 31.10.2012 0
5 30.11.2012 0
6 31.12.2012 0
7 31.1.2013 0
8 28.2.2013 0
9 31.3.2013 0
10 30.4.2013 0
11 31.5.2013 0
12 30.6.2013 24 096
13 31.7.2013 24 096
14 31.8.2013 24 096
15 30.9.2013 24 096
16 31.10.2013 24 096
17 30.11.2013 24 096
18 31.12.2013 24 096
19 31.1.2014 24 096
20 28.2.2014 24 096
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21 31.3.2014 24 096
22 30.4.2014 24 096
23 31.5.2014 24 096
24 30.6.2014 24 096
25 31.7.2014 24 096
26 31.8.2014 24 096
27 30.9.2014 24 096
28 31.10.2014 24 096
29 30.11.2014 24 096
30 31.12.2014 24 096
31 31.1.2015 24 096
32 28.2.2015 24 096
33 31.3.2015 24 096
34 30.4.2015 24 096
35 31.5.2015 24 096
36 30.6.2015 24 096
37 31.7.2015 24 096
38 31.8.2015 24 096
39 30.9.2015 24 096
40 31.10.2015 24 096
41 30.11.2015 24 096
42 31.12.2015 24 096
43 31.1.2016 24 096
44 29.2.2016 24 096
45 31.3.2016 24 096
46 30.4.2016 24 096
47 31.5.2016 24 096
48 30.6.2016 24 096
49 31.7.2016 24 096
50 31.8.2016 24 096
51 30.9.2016 24 096
52 31.10.2016 24 096
53 30.11.2016 24 096
54 31.12.2016 24 096
55 31.1.2017 24 096
56 28.2.2017 24 096
57 31.3.2017 24 096
58 30.4.2017 24 096
59 31.5.2017 24 096
60 30.6.2017 24 096
61 31.7.2017 24 096
62 31.8.2017 24 096
63 30.9.2017 24 096
64 31.10.2017 24 096
65 30.11.2017 24 096
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66 31.12.2017 24 096
67 31.1.2018 24 096
68 28.2.2018 24 096
69 31.3.2018 24 096
70 30.4.2018 24 096
71 31.5.2018 24 096
72 30.6.2018 24 096
73 31.7.2018 24 096
74 31.8.2018 24 096
75 30.9.2018 24 096
76 31.10.2018 24 096
77 30.11.2018 24 096
78 31.12.2018 24 096
79 31.1.2019 24 096
80 28.2.2019 24 096
81 31.3.2019 24 096
82 30.4.2019 24 096
83 31.5.2019 24 096
84 30.6.2019 24 096
85 31.7.2019 24 096
86 31.8.2019 24 096
87 30.9.2019 24 096
88 31.10.2019 24 096
89 30.11.2019 24 096
90 31.12.2019 24 096
91 31.1.2020 24 096
92 29.2.2020 24 096
93 31.3.2020 24 096
94 30.4.2020 24 096
95 31.5.2020 24 096
96 30.6.2020 24 096
97 31.7.2020 24 096
98 31.8.2020 24 096
99 30.9.2020 24 096
100 31.10.2020 24 096
101 30.11.2020 24 096
102 31.12.2020 24 096
103 31.1.2021 24 096
104 28.2.2021 24 096
105 31.3.2021 24 096
106 30.4.2021 24 096
107 31.5.2021 24 096
108 30.6.2021 24 096
109 31.7.2021 24 096
110 31.8.2021 24 096
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111 30.9.2021 24 096
112 31.10.2021 24 096
113 30.11.2021 24 096
114 31.12.2021 24 096
115 31.1.2022 24 096
116 28.2.2022 24 096
117 31.3.2022 24 096
118 30.4.2022 24 096
119 31.5.2022 24 096
120 30.6.2022 24 096
121 31.7.2022 24 096
122 31.8.2022 24 096
123 30.9.2022 24 096
124 31.10.2022 24 096
125 30.11.2022 24 096
126 31.12.2022 24 096
127 31.1.2023 24 096
128 28.2.2023 24 096
129 31.3.2023 24 096
130 30.4.2023 24 096
131 31.5.2023 24 096
132 30.6.2023 24 096
133 31.7.2023 24 096
134 31.8.2023 24 096
135 30.9.2023 24 096
136 31.10.2023 24 096
137 30.11.2023 24 096
138 31.12.2023 24 096
139 31.1.2024 24 096
140 29.2.2024 24 096
141 31.3.2024 24 096
142 30.4.2024 24 096
143 31.5.2024 24 096
144 30.6.2024 24 096
145 31.7.2024 24 096
146 31.8.2024 24 096
147 30.9.2024 24 096
148 31.10.2024 24 096
149 30.11.2024 24 096
150 31.12.2024 24 096
151 31.1.2025 24 096
152 28.2.2025 24 096
153 31.3.2025 24 096
154 30.4.2025 24 096
155 31.5.2025 24 096
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156 30.6.2025 24 096
157 31.7.2025 24 096
158 31.8.2025 24 096
159 30.9.2025 24 096
160 31.10.2025 24 096
161 30.11.2025 24 096
162 31.12.2025 24 096
163 31.1.2026 24 096
164 28.2.2026 24 096
165 31.3.2026 24 096
166 30.4.2026 24 096
167 31.5.2026 24 096
168 30.6.2026 24 096
169 31.7.2026 24 096
170 31.8.2026 24 096
171 30.9.2026 24 096
172 31.10.2026 24 096
173 30.11.2026 24 096
174 31.12.2026 24 096
175 31.1.2027 24 096
176 28.2.2027 24 096
177 31.3.2027 24 096
178 30.4.2027 24 096
179 31.5.2027 24 096
180 30.6.2027 24 096
11.2.) dla kredytu obrotowego:
L.p. Data Kwota
1 31.10.2012 744 725
2 31.1.2013 410 021
3 30.4.2013 332 190
12) W przypadku zmiany terminu podpisania umowy ulegną zmianie terminy spłaty pierwszej i ostatniej raty
kapitałowej.
13) W trakcie realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu kredytowania bez
ponoszenia dodatkowych opłat.
14) W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
harmonogramu spłat rat kredytu.
15) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelew
wierzytelności z umowy dzierżawy wybudowanej kanalizacji.
16) Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
17) Wszystkie dokumenty będą podpisywane przez Prezesa Zarządu.
18) Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc i rok ma rzeczywista liczbę dni.
19) Uruchomienie kredytu następować będzie sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty
złożenia wniosku przez Zamawiającego o kolejną transzę.
20) Realizacja dyspozycji kredytobiorcy będzie następować w formie bezgotówkowej na rachunek wykonawcy
robót budowlanych po uprzednim dostarczeniu przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o. faktur.
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21) Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu.
22) Wykonawca zapłaci:
— odsetki za zwłokę w udzieleniu transzy - w wysokości 0,05 % wartości transzy za każdy dzień zwłoki,
— karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10 % sumy zamówienia.
23) Na potrzeby ustalenia ceny oferty należy przyjąć:
— Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w
oparciu o wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR 3M ustalany co 3 miesiące,
powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).
Dla celów porównawczych ofert należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 27.1.2012 r. zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy wykonawcy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy
- Pzp), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp). Stosowne pełnomocnictwo należy dołaczyć do oferty.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku należy przedłożyć
zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia
29.8.1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Wykaz wykonanych usług w zakresie
udzielania co najmniej 2 kredytów w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN każdy udzielonych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie. Wykaz powinien zawierać przedmiot usługi, datę wykonania i wartość usługi. Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające, że usługi wykonano należycie.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży zgodnie z pkt 6.2 niniejszego SIWZ
zaświadczenia potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędu Skarbowego.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
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3. Wykaz oświadczeń i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków
określonych w art. 22 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ,
b) w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy przedłożyć
zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia
29.8.1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
Prawa zamówień publicznych do oferty dołączyć należy:
a) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) 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 wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z pkt. 8 SIWZ);
6. Pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty lub kserokopia pełnomocnictwa poświadczona przez
notariusza (pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są
oni wymienieni z imienia i nazwiska w dokumencie rejestrowym);
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu o którym mowa w pkt 4.b), 4.c), 4.d), 4.e), 4.f), przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczeniem 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 – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
— zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – Prawo
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zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczone przez Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
Podwykonawcom.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych usług w
zakresie udzielania co najmniej 2 kredytów w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN każdy udzielonych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie. Wykaz powinien zawierać przedmiot usługi, datę wykonania i wartość usługi.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające, że usługi wykonano
należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykaz wykonanych usług w zakresie udzielania co
najmniej 2 kredytów w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN każdy udzielonych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wykaz powinien zawierać przedmiot usługi, datę wykonania i wartość usługi. Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające, że usługi wykonano należycie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
S21:271.1.2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie
IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.4.2012 09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.4.2012 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 6.4.2012 - 11:00
Miejscowość:
Środa XXI Sp. z o.o., ul. Szarytek 8/45, 63-000 Środa Wielkopolska, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zastosowania aukcji elektronicznej,
zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziele VI
ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

28/02/2012
S40
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11/12

Dz.U./S S40
28/02/2012
65029-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12/12

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie cytowanej ustawy.
4. Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały określone w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. Odwołanie wobec innych czynności zamawiającego, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.2.2012
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