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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100654-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Janowice Wielkie: Usługi udzielania kredytu
2013/S 060-100654

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Janowice Wielkie
0206052
ul. Kolejowa 2
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
Osoba do kontaktów: Marcin Baran
58-520 Janowice Wielkie
POLSKA
Tel.:  +48 757515185
E-mail: skarbnik@janowicewielkie.eu
Faks:  +48 757515124
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.janowicewielkie.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

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:
Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.778.354,00 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100654-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:skarbnik@janowicewielkie.eu
http://www.janowicewielkie.eu/
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Janowice
Wielkie.
Kod NUTS PL515

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
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości w
wysokości łącznej 5.778.354,00 zł. (słownie: pięd milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta
pięddziesiąt cztery zł. zero gr.) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązao z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów (w zł.) w następujących bankach:
kwota 2.998.409,00 zł. kredytu zaciągniętego 01.10.2010 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w
Jeleniej Górze; nr umowy: U/0029658028/0019/2010/170 nr rachunku bankowego: 95 2030 0045 5610 0000
0016 2850,
kwota 1.720.571,00 zł. kredytu zaciągniętego 28.11.2011 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w
Jeleniej Górze; nr umowy: U/0029658028/0021/2011/1700
nr rachunku bankowego: 64 2030 0045 5511 0000 0022 7140,
kwota 1.059.374,00 zł. kredytu zaciągniętego 22.12.2011 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym oddział w
Lelowie; nr umowy: 333/11/149,
nr rachunku bankowego: 18 8591 0007 0337 0923 1100 0001,
3.2. Bank udzielający kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązao na konta ww. banków nie później niż do
dnia 31 maja 2013 r.
3.3 Kredyt zostanie udzielony w polskich złotych (PLN). Rozliczenia związane z udzieleniem i obsługą kredytu
będą dokonywane w polskich złotych (PLN).
3.4 Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpływy z dochodów własnych Gminy Janowice Wielkie.
3.5 Spłata kapitału nastąpi w kolejnych ratach w poniższy sposób:
Rok
Numery rat
Wysokośd rat
2014
1
2 – 12
12.354,00 zł.
30.000,00 zł.
2015
13 – 24
30.000,00 zł.
2016
25 – 36
27.000,00 zł.
2017
37 – 48
27.000,00 zł.
2018
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49 – 60
27.000,00 zł.
2019
61 – 72
27.000,00 zł.
2020
73 – 84
40.000,00 zł.
2021
85 – 96
57.000,00 zł.
2022
97 – 108
57.000,00 zł.
2023
109 – 120
57.000,00 zł.
2024
121 – 132
57.000,00 zł.
2025
133 – 144
47.000,00 zł.
3.6 Spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane będą w ratach miesięcznych w terminie do 28-ego każdego
miesiąca przez okres 144 miesięcy poczynając od 28 stycznia 2014 r.
Ostatnia rata kredytu do 28 grudnia 2025 r.
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do stycznia 2014 r.
3.7 Spłata odsetek dokonywana będzie do 28-ego dnia każdego miesiąca przez okres 144 miesięcy poczynając
od 28 stycznia 2014 r.
Ostatni termin płatności odsetek do 28 grudnia 2025 r.
3.8 W okresie karencji odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane będą do 28-ego dnia każdego miesiąca w 8
ratach poczynając od 28 maja 2013 r.
3.9 Szczegółowy harmonogram spłat zaciąganego kredytu stanowi integralną częśd niniejszej specyfikacji
(Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ).
3.10 W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (bądź odsetek) przypadają w dzieo wolny od
pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.
3.11 Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
stałej w okresie kredytowania marży banku zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej
dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR 3M).
3.12 Nie dopuszcza się pobierania prowizji bankowych.
3.13 Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo
przyjmowana będzie stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia notowao miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym oprocentowanie będzie obowiązywad.
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Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąd wysokośd stawki WIBOR
3M na dzieo 28 lutego 2013 tj. 3,71%.
O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w
terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu
podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie,
że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni.
Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga
jej wypowiedzenia.
3.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.
3.15 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia
kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie
oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy
tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia
1997 r.
3.16 Zamawiający po wyborze oferenta dostarczy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
możliwości spłaty kredytu oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeo Społecznych w
Jeleniej Górze o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

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): tak

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:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości w
wysokości łącznej 5.778.354,00 zł. (słownie: pięd milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta
pięddziesiąt cztery zł. zero gr.) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązao z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów.

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
Rozpoczęcie 28.5.2013. Zakończenie 28.12.2025

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięd tysięcy złotych
zero groszy) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert.
8.2 Wykonawca może wnieśd wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze
Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360
Za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem
dokonanego przelewu.
Na poleceniu przelewu należy wpisad:
„Wadium – Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.”
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 ze zm.).
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia
do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w punkcie
8.2. podpunkt 2 do 5 muszą zachowad ważnośd przez cały okres związania ofertą
8.3. Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
8.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.);
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
5.7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia.
5.7.2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialnośd
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności
solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu cywilnego.
5.7.3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp,
wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.7.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegad
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp., a ponadto winien legitymowad się posiadaniem
uprawnieo do wykonywania działalności bankowej określonej odrębnymi przepisami.
5.7.5. Każdy Wykonawca występujący wspólnie musi złożyd oddzielnie dokumenty wskazane w rozdziale 6
punkt 6.2.b, punkt 6.3.a do 6.3.f SIWZ.
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5.7.6. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) muszą złożyd łącznie
dokumenty wskazane w rozdziale 6 punkt 6.1 i punkt 6.2.a, punkt 6.4, punkt 6.5 oraz punkt 6.6 (o ile dotyczy)
SIWZ.
5.7.7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

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: Oświadczenia oraz dokumenty
wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp których opis sposobu oceny spełniania został podany w rozdziale 5 SIWZ:
a. oświadczenie wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego
w załączniku nr 2 do SIWZ;
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
b. zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.);
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez Wykonawcę.
Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust.1 Pzp:
a. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SIWZ;
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
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 punkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku składania oferty przez bank paostwowy, do oferty
należy załączyd odpowiednie dokumenty, z których wynikad będzie aktualny skład zarządu banku;
Wymagana forma dokumentu/ów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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 —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
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e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenia oraz dokumenty
wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp których opis sposobu oceny spełniania został podany w rozdziale 5 SIWZ:
a. oświadczenie wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego
w załączniku nr 2 do SIWZ;
Wymagana forma dokumentu – oryginał.Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp:
a. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SIWZ;
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
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 punkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku składania oferty przez bank paostwowy, do oferty
należy załączyd odpowiednie dokumenty, z których wynikad będzie aktualny skład zarządu banku;
Wymagana forma dokumentu/ów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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 —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z oryginałem” przez
Wykonawcę.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez
wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp których opis sposobu oceny spełniania został
podany w rozdziale 5 SIWZ:
a. oświadczenie wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego
w załączniku nr 2 do SIWZ;
Wymagana forma dokumentu – oryginał.

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: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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:
AO.UG.271.02.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.5.2013 - 11:00

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)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.5.2013 - 11:30
Miejscowość:
Urząd Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 w sali konferencyjnej (II piętro, pokój nr 15)

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 zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących (załącznik nr 6 do SIWZ) z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą w terminie
ustawowym zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówieo publicznych, nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Przyjmuje się, że zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy nie zakwestionowane przed złożeniem
ofert zostaną przez Wykonawcę przyjęte bez zastrzeżeo w chwili podpisania umowy. Wszelkie pytania i
wątpliwości dotyczące istotnych postanowieo umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) będą rozpatrywane jak dla całej
specyfikacji.

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
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówieo publicznych, przysługują
środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,
Prawo zamówieo publicznych.
Środkami ochrony prawnej jest odwołanie – zgodnie z zapisami art. 180 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r., Prawo zamówieo publicznych.
W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, Wykonawca może poinformowad Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.3.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

