
16/08/2008    S158    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta  

I. II. III. IV. VI.  

PL-Legnica: Usługi udzielania kredytu 

2008/S 158-213880 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Usługi 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: 
Prezydenta Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, Kontakt Pl. Słowiański 7, pok. 22, Do wiadomości 

Violetta Piwońska, PL-59-220 Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail 

zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 23 25. 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu. 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak 

podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: 

Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208, Do wiadomości Violetta Piwońska, PL-59-220 

Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 21 15. 

URL: www.legnica.eu. 

I.1)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNOŚCI: 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.  
Ogólne usługi publiczne.  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.  

I.2)

OPIS II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 38 970 000 w 
tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na realizację zadań 
inwestycyjnych 29 822 000 PLN.  

II.1.1)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub 
świadczenia usług: 
Usługi.  
Kategoria usług: nr 06.  
Główne miejsce świadczenia usług: Legnica.  

Kod NUTS: PL516 . 

II.1.2)

Ogłoszenie dotyczy: 
Zamówienia publicznego.  

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej: II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): 
Zamówienie obejmuje Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 
do 38 970 000 w tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na 
realizację zadań inwestycyjnych 29 822 000 PLN na poniŜszych zasadach : - kwota kredytu – do 38 
970 000,- PLN - kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy - spłata kredytu po upływie karencji 
zgodnie z § 5 projektu umowy - spłata odsetek w okresach miesięcznych - cena kredytu - suma 
odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego 
opublikowanego w Rzeczypospolitej w dniu 4.9.2008 r. + marŜa banku + prowizja banku. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia wysokości kredytu zgodnie z ewentualnymi 
zmianami budŜetu miasta wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy lub Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Legnicy - urealnienie kwoty kredytu oraz transz spłaty kredytu nastąpi na etapie 
podpisania umowy o udzielenie kredytu.  

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
66130000. 

II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): 
Tak.  

II.1.7)

II.1.8)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

Podział na części: 
Nie.  

II.1.8)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: 
Nie.  

II.1.9)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2)

Całkowita wielkość lub zakres: 
PowyŜej 206 000 EUR.  

II.2.1)

Opcje: 
Nie.  

II.2.2)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 
Zakończenie: 30.12.2018.  

II.3)

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1)

Wymagane wadia i gwarancje: 
70 000 PLN.  

III.1.1)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących: 

III.1.2)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 

III.1.3)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: 
Nie.  

III.1.4)

WARUNKI UDZIAŁU III.2)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp. a) oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) aktualnego zaświadczenia 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłatami opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą działalność w zakresie usługi 
będącej przedmiotem zamówienia. a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. b) zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. - Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 3. 
ZłoŜą oświadczenie i wykonają zamówienie siłami własnymi w 100 %. Ocena spełnienia warunku wg 
załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. ad. 1 Ocena spełnienia warunku wg : - 
oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - aktualnego 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić 
kaŜdy z osobna. ad. 2 Ocena warunku wg dokumentów - aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - zezwolenia Komisji Nadzoru 

III.2.1)
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Bankowego. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą 
spełnić kaŜdy z osobna. ad. 3 Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.  

Zdolność ekonomiczna i finansowa: 

III.2.2)

Zdolność techniczna: III.2.3)

Zamówienia zastrzeŜone: 
Nie.  

III.2.4)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 

III.3)

Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu: 
Nie.  

III.3.1)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: 
Nie.  

III.3.2)

RODZAJ PROCEDURY IV.1)

Rodzaj procedury: 
Otwarta.  

IV.1.1)

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

IV.1.2)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: 

IV.1.3)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia: 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŜej:  
1. MarŜa banku od udzielonego kredytu. Waga: 65.  
2. Prowizja od udzielonego kredytu. Waga: 35.  

IV.2.1)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie.  

IV.2.2)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
IM 341- 11/1/2008.  

IV.3.1)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
Wstępne ogłoszenie informacyjne  

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 39-054064 z dnia 26.2.2008. 

IV.3.2)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
10.9.2008 - 10:00.  
Dokumenty odpłatne:  
Podać cenę: 100,00 PLN.  
Warunki i sposób płatności: Przelew.  

IV.3.3)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
12.9.2008 - 12:00.  

IV.3.4)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: 

IV.3.5)

Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: 
Polski.  

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert: 
Data: 12.9.2008 - 12:30.  
Miejsce: Urząd Miasta Legnicy Pl. Słowiański 7, pok. nr 9.  
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.  

IV.3.8)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: 
Nie.  

VI.1)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: 
Nie.  

VI.2)

INFORMACJE DODATKOWE: VI.3)
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

www.legnica.eu. 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

VI.4)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.1)

Składanie odwołań: 

VI.4.2)

Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.3)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
11.8.2008.  

VI.5)
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16/08/2008    S158    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta  

I. II. III. IV. VI.  

PL-Legnica: Usługi udzielania kredytu 

2008/S 158-213880 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Usługi 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: 
Prezydenta Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, Kontakt Pl. Słowiański 7, pok. 22, Do wiadomości 

Violetta Piwońska, PL-59-220 Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail 

zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 23 25. 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu. 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak 

podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: 

Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208, Do wiadomości Violetta Piwońska, PL-59-220 

Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 21 15. 

URL: www.legnica.eu. 

I.1)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNOŚCI: 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.  
Ogólne usługi publiczne.  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.  

I.2)

OPIS II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 38 970 000 w 
tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na realizację zadań 
inwestycyjnych 29 822 000 PLN.  

II.1.1)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub 
świadczenia usług: 
Usługi.  
Kategoria usług: nr 06.  
Główne miejsce świadczenia usług: Legnica.  

Kod NUTS: PL516 . 

II.1.2)

Ogłoszenie dotyczy: 
Zamówienia publicznego.  

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej: II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): 
Zamówienie obejmuje Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 
do 38 970 000 w tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na 
realizację zadań inwestycyjnych 29 822 000 PLN na poniŜszych zasadach : - kwota kredytu – do 38 
970 000,- PLN - kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy - spłata kredytu po upływie karencji 
zgodnie z § 5 projektu umowy - spłata odsetek w okresach miesięcznych - cena kredytu - suma 
odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego 
opublikowanego w Rzeczypospolitej w dniu 4.9.2008 r. + marŜa banku + prowizja banku. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia wysokości kredytu zgodnie z ewentualnymi 
zmianami budŜetu miasta wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy lub Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Legnicy - urealnienie kwoty kredytu oraz transz spłaty kredytu nastąpi na etapie 
podpisania umowy o udzielenie kredytu.  

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
66130000. 

II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): 
Tak.  

II.1.7)

II.1.8)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

Podział na części: 
Nie.  

II.1.8)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: 
Nie.  

II.1.9)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2)

Całkowita wielkość lub zakres: 
PowyŜej 206 000 EUR.  

II.2.1)

Opcje: 
Nie.  

II.2.2)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 
Zakończenie: 30.12.2018.  

II.3)

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1)

Wymagane wadia i gwarancje: 
70 000 PLN.  

III.1.1)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących: 

III.1.2)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 

III.1.3)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: 
Nie.  

III.1.4)

WARUNKI UDZIAŁU III.2)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp. a) oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) aktualnego zaświadczenia 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłatami opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą działalność w zakresie usługi 
będącej przedmiotem zamówienia. a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. b) zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. - Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 3. 
ZłoŜą oświadczenie i wykonają zamówienie siłami własnymi w 100 %. Ocena spełnienia warunku wg 
załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. ad. 1 Ocena spełnienia warunku wg : - 
oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - aktualnego 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić 
kaŜdy z osobna. ad. 2 Ocena warunku wg dokumentów - aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - zezwolenia Komisji Nadzoru 

III.2.1)
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Bankowego. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą 
spełnić kaŜdy z osobna. ad. 3 Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.  

Zdolność ekonomiczna i finansowa: 

III.2.2)

Zdolność techniczna: III.2.3)

Zamówienia zastrzeŜone: 
Nie.  

III.2.4)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 

III.3)

Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu: 
Nie.  

III.3.1)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: 
Nie.  

III.3.2)

RODZAJ PROCEDURY IV.1)

Rodzaj procedury: 
Otwarta.  

IV.1.1)

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

IV.1.2)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: 

IV.1.3)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia: 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŜej:  
1. MarŜa banku od udzielonego kredytu. Waga: 65.  
2. Prowizja od udzielonego kredytu. Waga: 35.  

IV.2.1)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie.  

IV.2.2)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
IM 341- 11/1/2008.  

IV.3.1)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
Wstępne ogłoszenie informacyjne  

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 39-054064 z dnia 26.2.2008. 

IV.3.2)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
10.9.2008 - 10:00.  
Dokumenty odpłatne:  
Podać cenę: 100,00 PLN.  
Warunki i sposób płatności: Przelew.  

IV.3.3)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
12.9.2008 - 12:00.  

IV.3.4)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: 

IV.3.5)

Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: 
Polski.  

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert: 
Data: 12.9.2008 - 12:30.  
Miejsce: Urząd Miasta Legnicy Pl. Słowiański 7, pok. nr 9.  
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.  

IV.3.8)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: 
Nie.  

VI.1)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: 
Nie.  

VI.2)

INFORMACJE DODATKOWE: VI.3)
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

www.legnica.eu. 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

VI.4)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.1)

Składanie odwołań: 

VI.4.2)

Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.3)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
11.8.2008.  

VI.5)
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16/08/2008    S158    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta  

I. II. III. IV. VI.  

PL-Legnica: Usługi udzielania kredytu 

2008/S 158-213880 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Usługi 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: 
Prezydenta Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, Kontakt Pl. Słowiański 7, pok. 22, Do wiadomości 

Violetta Piwońska, PL-59-220 Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail 

zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 23 25. 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu. 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak 

podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: 

Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208, Do wiadomości Violetta Piwońska, PL-59-220 

Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 21 15. 

URL: www.legnica.eu. 

I.1)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNOŚCI: 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.  
Ogólne usługi publiczne.  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.  

I.2)

OPIS II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 38 970 000 w 
tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na realizację zadań 
inwestycyjnych 29 822 000 PLN.  

II.1.1)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub 
świadczenia usług: 
Usługi.  
Kategoria usług: nr 06.  
Główne miejsce świadczenia usług: Legnica.  

Kod NUTS: PL516 . 

II.1.2)

Ogłoszenie dotyczy: 
Zamówienia publicznego.  

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej: II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): 
Zamówienie obejmuje Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 
do 38 970 000 w tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na 
realizację zadań inwestycyjnych 29 822 000 PLN na poniŜszych zasadach : - kwota kredytu – do 38 
970 000,- PLN - kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy - spłata kredytu po upływie karencji 
zgodnie z § 5 projektu umowy - spłata odsetek w okresach miesięcznych - cena kredytu - suma 
odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego 
opublikowanego w Rzeczypospolitej w dniu 4.9.2008 r. + marŜa banku + prowizja banku. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia wysokości kredytu zgodnie z ewentualnymi 
zmianami budŜetu miasta wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy lub Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Legnicy - urealnienie kwoty kredytu oraz transz spłaty kredytu nastąpi na etapie 
podpisania umowy o udzielenie kredytu.  

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
66130000. 

II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): 
Tak.  

II.1.7)

II.1.8)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

Podział na części: 
Nie.  

II.1.8)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: 
Nie.  

II.1.9)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2)

Całkowita wielkość lub zakres: 
PowyŜej 206 000 EUR.  

II.2.1)

Opcje: 
Nie.  

II.2.2)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 
Zakończenie: 30.12.2018.  

II.3)

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1)

Wymagane wadia i gwarancje: 
70 000 PLN.  

III.1.1)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących: 

III.1.2)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 

III.1.3)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: 
Nie.  

III.1.4)

WARUNKI UDZIAŁU III.2)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp. a) oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) aktualnego zaświadczenia 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłatami opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą działalność w zakresie usługi 
będącej przedmiotem zamówienia. a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. b) zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. - Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 3. 
ZłoŜą oświadczenie i wykonają zamówienie siłami własnymi w 100 %. Ocena spełnienia warunku wg 
załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. ad. 1 Ocena spełnienia warunku wg : - 
oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - aktualnego 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić 
kaŜdy z osobna. ad. 2 Ocena warunku wg dokumentów - aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - zezwolenia Komisji Nadzoru 

III.2.1)
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Bankowego. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą 
spełnić kaŜdy z osobna. ad. 3 Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.  

Zdolność ekonomiczna i finansowa: 

III.2.2)

Zdolność techniczna: III.2.3)

Zamówienia zastrzeŜone: 
Nie.  

III.2.4)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 

III.3)

Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu: 
Nie.  

III.3.1)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: 
Nie.  

III.3.2)

RODZAJ PROCEDURY IV.1)

Rodzaj procedury: 
Otwarta.  

IV.1.1)

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

IV.1.2)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: 

IV.1.3)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia: 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŜej:  
1. MarŜa banku od udzielonego kredytu. Waga: 65.  
2. Prowizja od udzielonego kredytu. Waga: 35.  

IV.2.1)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie.  

IV.2.2)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
IM 341- 11/1/2008.  

IV.3.1)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
Wstępne ogłoszenie informacyjne  

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 39-054064 z dnia 26.2.2008. 

IV.3.2)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
10.9.2008 - 10:00.  
Dokumenty odpłatne:  
Podać cenę: 100,00 PLN.  
Warunki i sposób płatności: Przelew.  

IV.3.3)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
12.9.2008 - 12:00.  

IV.3.4)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: 

IV.3.5)

Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: 
Polski.  

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert: 
Data: 12.9.2008 - 12:30.  
Miejsce: Urząd Miasta Legnicy Pl. Słowiański 7, pok. nr 9.  
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.  

IV.3.8)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: 
Nie.  

VI.1)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: 
Nie.  

VI.2)

INFORMACJE DODATKOWE: VI.3)
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

www.legnica.eu. 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

VI.4)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.1)

Składanie odwołań: 

VI.4.2)

Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.3)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
11.8.2008.  

VI.5)
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16/08/2008    S158    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta  

I. II. III. IV. VI.  

PL-Legnica: Usługi udzielania kredytu 

2008/S 158-213880 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Usługi 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: 
Prezydenta Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, Kontakt Pl. Słowiański 7, pok. 22, Do wiadomości 

Violetta Piwońska, PL-59-220 Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail 

zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 23 25. 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu. 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 

konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak 

podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: 

Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 208, Do wiadomości Violetta Piwońska, PL-59-220 

Legnica. Tel.  (48-76) 721 23 22. E-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu. Faks  (48-76) 721 21 15. 

URL: www.legnica.eu. 

I.1)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNOŚCI: 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.  
Ogólne usługi publiczne.  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.  

I.2)

OPIS II.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 38 970 000 w 
tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na realizację zadań 
inwestycyjnych 29 822 000 PLN.  

II.1.1)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub 
świadczenia usług: 
Usługi.  
Kategoria usług: nr 06.  
Główne miejsce świadczenia usług: Legnica.  

Kod NUTS: PL516 . 

II.1.2)

Ogłoszenie dotyczy: 
Zamówienia publicznego.  

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej: II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): 
Zamówienie obejmuje Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 
do 38 970 000 w tym : na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek 9 148 000 PLN oraz na 
realizację zadań inwestycyjnych 29 822 000 PLN na poniŜszych zasadach : - kwota kredytu – do 38 
970 000,- PLN - kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy - spłata kredytu po upływie karencji 
zgodnie z § 5 projektu umowy - spłata odsetek w okresach miesięcznych - cena kredytu - suma 
odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu jednomiesięcznego 
opublikowanego w Rzeczypospolitej w dniu 4.9.2008 r. + marŜa banku + prowizja banku. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia wysokości kredytu zgodnie z ewentualnymi 
zmianami budŜetu miasta wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy lub Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Legnicy - urealnienie kwoty kredytu oraz transz spłaty kredytu nastąpi na etapie 
podpisania umowy o udzielenie kredytu.  

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
66130000. 

II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): 
Tak.  

II.1.7)

II.1.8)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

Podział na części: 
Nie.  

II.1.8)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: 
Nie.  

II.1.9)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2)

Całkowita wielkość lub zakres: 
PowyŜej 206 000 EUR.  

II.2.1)

Opcje: 
Nie.  

II.2.2)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 
Zakończenie: 30.12.2018.  

II.3)

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1)

Wymagane wadia i gwarancje: 
70 000 PLN.  

III.1.1)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących: 

III.1.2)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 

III.1.3)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: 
Nie.  

III.1.4)

WARUNKI UDZIAŁU III.2)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp. a) oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) aktualnego zaświadczenia 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłatami opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą działalność w zakresie usługi 
będącej przedmiotem zamówienia. a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. b) zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. - Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 3. 
ZłoŜą oświadczenie i wykonają zamówienie siłami własnymi w 100 %. Ocena spełnienia warunku wg 
załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. ad. 1 Ocena spełnienia warunku wg : - 
oświadczenia Wykonawcy, Ŝe nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Pzp, oraz Ŝe spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) ustawy Pzp. - wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - aktualnego 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić 
kaŜdy z osobna. ad. 2 Ocena warunku wg dokumentów - aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - zezwolenia Komisji Nadzoru 

III.2.1)
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Bankowego. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą 
spełnić kaŜdy z osobna. ad. 3 Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.  

Zdolność ekonomiczna i finansowa: 

III.2.2)

Zdolność techniczna: III.2.3)

Zamówienia zastrzeŜone: 
Nie.  

III.2.4)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 

III.3)

Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu: 
Nie.  

III.3.1)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: 
Nie.  

III.3.2)

RODZAJ PROCEDURY IV.1)

Rodzaj procedury: 
Otwarta.  

IV.1.1)

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

IV.1.2)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: 

IV.1.3)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia: 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŜej:  
1. MarŜa banku od udzielonego kredytu. Waga: 65.  
2. Prowizja od udzielonego kredytu. Waga: 35.  

IV.2.1)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie.  

IV.2.2)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
IM 341- 11/1/2008.  

IV.3.1)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
Wstępne ogłoszenie informacyjne  

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 39-054064 z dnia 26.2.2008. 

IV.3.2)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
10.9.2008 - 10:00.  
Dokumenty odpłatne:  
Podać cenę: 100,00 PLN.  
Warunki i sposób płatności: Przelew.  

IV.3.3)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
12.9.2008 - 12:00.  

IV.3.4)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: 

IV.3.5)

Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: 
Polski.  

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert: 
Data: 12.9.2008 - 12:30.  
Miejsce: Urząd Miasta Legnicy Pl. Słowiański 7, pok. nr 9.  
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.  

IV.3.8)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: 
Nie.  

VI.1)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: 
Nie.  

VI.2)

INFORMACJE DODATKOWE: VI.3)

Strona 3 z 4TED - Drukuj

2008-08-18http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage.dfl&Template=TED/N_print_doc.ht...



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

www.legnica.eu. 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

VI.4)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.1)

Składanie odwołań: 

VI.4.2)

Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Urząd Zamówień Publicznych, Aleja J. Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. 

Tel.  (48-22) 458 77 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  (48-22) 458 77 00. 

VI.4.3)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
11.8.2008.  

VI.5)
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