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2012/S 194-319493 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE  

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe   
Prezydent Miasta Legnicy 
Plac Słowiański 8 
Punkt kontaktowy: Referat Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska 
59-220 Legnica 
POLSKA 
Tel.: +48 767212322 
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks: +48 767212325 
Adresy internetowe:   
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.legnica.eu 
Więcej informacji mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-
e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale Ŝy przesyła ć na adres:  Urząd 
Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 
Plac Słowiański 8, pokój nr 208 
Punkt kontaktowy: Referat Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska 
59-220 Legnica 
POLSKA 
Tel.: +48 767212322 
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks: +48 767212325 
Adres internetowy: www.legnica.eu 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiaj ącej   
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści   
Ogólne usługi publiczne 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji za mawiaj ących   
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 



Sekcja II: Przedmiot zamówienia  

II.1)Opis  
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą:  
"Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19 700 990,59 PLN w 
tym:- na pokrycie planowanego deficytu budŜetu miasta - 8 986 000,00 PLN;- na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów 10 714 990,59 PLN”. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych , miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług   
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: 
Legnica. 
Kod NUTS PL516 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy r amowej 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   
„Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19 700 990,59 PLN w 
tym: 
— na pokrycie planowanego deficytu budŜetu miasta 8 986 000,00 PLN, 
— na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów 10 714 990,59 PLN” na 
poniŜszych zasadach: 
— kwota kredytu – do 19 700 990,59 PLN, 
— kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy, 
— spłata kredytu po upływie karencji: okres karencji do 29.04.2013r. - zgodnie z § 5 projektu umowy, 
— Kredytobiorca będzie wykorzystywać kredyt dysponując pokrycie w cięŜar rachunku kredytowego w 
następujących transzach i terminach: 
1) kwota 8 986 000 PLN - 3.12.2012 r. 
2) kwota 10 714 990,59 PLN - 17.12.2012 r. 
— spłata odsetek w okresach miesięcznych, 
— cena kredytu - suma odsetek liczonych wg oprocentowania na stawce WIBOR dla okresu 
jednomiesięcznego opublikowanego w „Rzeczypospolitej” w dniu 4.10.2012 r. + marŜa banku + prowizja 
banku. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 „Warunki zmian 
umowy”. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)  
66113000 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń 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)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.2.1)Całkowita wielko ść lub zakres:   
PowyŜej 200.000 Euro. 
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: 193 (od udzielenia zamówienia) 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i technicznym  

III.1)Warunki dotycz ące zamówienia  
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:   
Wadium 40.000- PLN. 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/ lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je reguluj ących:  
III.1.3)Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówi enie:  



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 zwi ązane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego   
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia 
ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania: 
Ocena spełnienia warunku według: 
a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „ Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
b) koncesji, zezwolenia lub licencji na wykonywanie działalności lub czynności w zakresie objętym 
zamówieniem publicznym – udzielenie kredytu. np. zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, zezwolenia 
Komisji Nadzoru Finansowego itp. 
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
III.2.2)Zdolno ść ekonomiczna i finansowa  
III.2.3)Kwalifikacje techniczne  
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrze Ŝonych  
III.3)Specyficzne warunki dotycz ące zamówie ń na usługi  
III.3.1)Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu   
Świadczenie usługi zastrzeŜone 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 zostan ą zaproszeni do składania ofert lub do udziału  
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji l ub dialogu  
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia  
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia   
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŜej  
1. marŜa banku od udzielonego kredytu. Waga 75 
2. prowizja od udzielonego kredytu. Waga 25 
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 instytucj ę zamawiaj ącą:  
IM.RZP.271.18.2012 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia   
Wstępne ogłoszenie informacyjne  
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 020-032476 z dnia 31.1.2012 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatko wych lub dokumentu opisowego   
Dokumenty odpłatne: tak 
Podać cenę: 220.00 PLN 
Warunki i sposób płatności: Wpłata gotówkowa lub przelew. 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu   
29.10.2012 - 13:00 
IV.3.5)Data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym  kandydatom  
IV.3.6)Języki, w których mo Ŝna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
post ępowaniu   
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą  
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert   
Data: 29.10.2012 - 13:30 

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 



VI.1)Informacje o powtarzaj ącym si ę 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   
1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U Nr 113 z 2010r., poz. 759 z późniejszymi zmianami)- 
zwanej dalej ustawa Pzp- wykonawca musi przedłoŜyć – załączyć do oferty: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust 1 ustawy Pzp- wg załącznika nr 2 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp. 
Aktualny odpis winien określać miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy, nazwę 
organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane osób 
upowaŜnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku reprezentowania 
Wykonawcy przez pełnomocników załącza on dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby 
upowaŜnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z 
dokumentem rejestracyjnym. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawca musi 
złoŜyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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- 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 
Pzp - wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) o udzielenie 
zamówienia: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upowaŜnienie do 
pełnienia funkcji pełnomocnika wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców (członków konsorcjum/przedsiębiorców) winno być 
dołączone do oferty. 
3) oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 
4) formularz oferty- Rozdział nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia winni podpisać wszyscy 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza podpisanie Formularza oferty przez osobę wskazaną do 
reprezentowania (lidera konsorcjum) na podstawie złoŜonego pełnomocnictwa upowaŜniającego lidera do 
podpisania w imieniu partnerów wszystkich dokumentów składających się na ofertę pod warunkiem, Ŝe: 
1. w nagłówku Formularza oferty zostaną wymienione nazwy i dane wszystkich członków konsorcjum oraz 
zapis, Ŝe tworzą konsorcjum firm, które reprezentuje Lider konsorcjum ... (wpisać nazwę); 
2. w miejscu „ Podpisano” zostanie złoŜone oświadczenie: „ W imieniu i na rzecz członków Konsorcjum 
złoŜonego z ........... (wymienić członków konsorcjum) działa pełnomocnik ............. (Lider konsorcjum) 
...................” Podpis/y pełnomocnika (Lidera konsorcjum), 
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy, 
6) Wykonawcy muszą spełniać łącznie wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
JeŜeli oferta Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 
Zamawiający zaŜąda przedłoŜenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 
3. Dokumentowanie spełniania warunków przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 



1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów: 
— aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
— a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późniejszymi zmianami), 
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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, 
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c)nie zalega i uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
2) Dokumenty, o których mowa powyŜej w pkt 3 ppkt 1) litera a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1) litera c) 
powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
3) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu: 
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 
10-11 ustawy Pzp składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 
pkt 4-8 oraz ppkt 10-11. ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
4) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) i ppkt 3), zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Terminy określone w pkt 3 ppkt 2) i ppkt 3) stosuje się odpowiednio. 
VI.4)Procedury odwoławcze  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze   
Urząd zamówień Publicznych 
ul.Postępu 17 a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.: +48 224587701 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.4.2)Składanie odwoła ń 
VI.4.3)Źródło, gdzie mo Ŝna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń  
Urząd zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17 a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.: +48 224587701 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   
4.10.2012 
 


