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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145377-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Stawiguda: Usługi bankowe

2011/S 89-145377

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
Kontaktowy: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
Do wiadomości: Irena Derdoń
11-034 Stawiguda
POLSKA
Tel.  +48 895126838
E-mail: budownictwo@stawiguda.com.pl
Faks  +48 895126910
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.bip.stawiguda.com.pl
Adres profilu nabywcy http://www.bip.stawiguda.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Administracja samorządowa
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 i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4 199 137,00 PLN z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiguda w 2011 r. oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6
Kod NUTS PL622

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145377-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:budownictwo@stawiguda.com.pl
http://www.bip.stawiguda.com.pl
http://www.bip.stawiguda.com.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Zamowienie obejmuje udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4 199 137,00
PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiguda w 2011r. oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat z
uwzglednieniem sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału.
2) Dopuszcza się podpisanie kilku umów kredytowych w przypadku kwalifikowania się do sfinansowania z linii
kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w ramach oferty kredytowej wybranego Wykonawcy).
3) Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od
następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31.12.2011 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez
prowizji i opłat.
4) Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:
30 lipca 1 000 000,00
30 września 1 000 000,00
30 października 1 000 000,00
30 listopada 1 199 137,00
5) Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stawiguda w 2011 r.
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
6) Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków majątkowych
wymienionych w załączniku do umowy kredytowej.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszenia kwoty kredytów lub kredytu w przypadku
zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji poszczególnych zadań wymienionych w powyższym
zestawieniu – bez prowizji i opłat.
8) Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych Zamawiającego w
finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów kredytowych.
9) Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego
Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony, bez prowizji i
opłat.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bez prowizji i opłat – w ramach udzielonego kredytu
– zwrotu środków płatniczych na swój rachunek bieżący w przypadkach opłacenia z własnych środków
faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej oraz jej uzasadnionych przypadkach. Podstawą
dokonania przelewu środków przez Wykonawcę będzie pisemne polecenie Zamawiającego.
11) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dzienne wyciągi bankowe potwierdzające dokonane
operacje na rachunku kredytowym (w tym także naliczone i spłacone odsetki) w terminie 1-go dnia po dniu
dokonania operacji, bez prowizji i opłat.
12) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki
WIBOR 3M z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży
Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu
każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.
13) O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
w terminie do 12-tego dnia każdego miesiąca w formie pisemnej, bez obciążania kosztami.
14) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za
rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia
z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
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15) Spłata odsetek naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w 25-tym
dniu każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot,
przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12-tym dniu każdego następnego miesiąca – bez obciążania
Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie
spłaty kapitału – od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu
okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną
spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym „Harmonogramem
spłaty rat kapitałowych”. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu
Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
16) Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności
przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
17) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę,
która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR
3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
18) Łączna spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie w ostatnim dniu miesiąca
wymienionego w poniższym Harmonogramie
20.12.2011 - 72 076 PLN
20.2.2012 - 90 690 PLN
25.3.2012- 90 690 PLN
20.7.2012 - 90 696 PLN
20.2.2013 - 106 000 PLN
25.3.2013 - 106 000 PLN
20.7.2013 - 108 000 PLN
20.2.2014 - 126 000 PLN
25.3.2014 - 126 000 PLN
20.7.2014 - 126 145 PLN
20.2.2015 - 100 600 PLN
25.3.2015 - 100 600 PLN
20.7.2015 - 100 876 PLN
20.2.2016 - 117 300 PLN
25.3.2016 - 117 300 PLN
20.7.2016 - 117 476 PLN
20.2.2017 - 90 600 PLN
25.3.2017 - 90 600 PLN
20.7.2017 - 90 867 PLN
20.2.2018 - 194 300 PLN
25.3.2018 - 194 300 PLN
20.7.2018 - 194 536 PLN
20.2.2019 - 164 700 PLN
25.3.2019 - 164 700 PLN
20.4.2019 - 329 400 PLN
20.5.2019 - 164 700 PLN
20.6.2019 - 164 700 PLN
20.7.2019 - 329 400 PLN
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20.8.2019 - 164 700 PLN
20.9.2019 - 165 185 PLN
19) Za spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin
płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w
pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy; wyjątek stanowić będzie spłata
rat w miesiącu grudniu – nastąpią one w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
20) Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez
Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów
obciążających Zamawiającego.
21) W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający
dokona aktualizacji „Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu”, bez kosztów obciążających
Zamawiającego.
22) Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową
Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania.
23) Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco z wystawienia
Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
24) Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych
z wykorzystywanym kredytem.
25) Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat.
Uwaga.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w
przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowane
projekty umowy kredytowej, które będą uwzględniały wszystkie warunki określone w SWIZ, w szczególności
istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w punkcie XV SWIZ. Zamawiający nie
będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej.
CPV 66110000, 66113000.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66110000, 66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 353 863,25 EUR

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 108 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Ustala się wadium w wysokości: 13 585,00 PLN słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt piec złotych.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na konto Zamawiającego z dopiskiem wadium –
udzielenie i obsługa kredytu
98 8823 0007 2001 0100 1973 0008
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 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) sposób
przekazania: w siedzibie zamawiającego – pokój nr 7
Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed
upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego.
Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 15.6.2011 r. godz.
10:45.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Dokument w formie poręczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien zawierać nieodwołalne i
bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, być właściwie
podpisany, w którym podane są okoliczności, w jakich wykonawca traci wadium art.46 ust 5 i ust. 4a ustawy Pzp
na rzecz zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca wykaże że:
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności na podstawie ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe
(tj. Dz.U. z 2002 roku, Nr 72, poz. 665 z pózn. zm.).
Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty: zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo
Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy
Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy,
Oświadczenia art. 22 ust. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca potwierdzi, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 załączając do do oferty:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4,
2) aktualnego odpisu 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4A;
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3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 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 -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 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;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy.
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającej
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo Wymagana
forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza (zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
14.2.1991 r. Prawo o notariacie – Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z poźn. zm.).
Wypis z właściwego rejestru, jeśli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru, Banki państwowe winny
przedstawić statut oraz kopie dokumentów powołujących Radę Nadzorczą i Zarząd i dokumenty potwierdzające
umocowanie osób składających oświadczenie woli w jego imieniu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty:
1. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem 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 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego albo gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku



Dz.U./S S89
07/05/2011
145377-2011-PL

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

7/9

07/05/2011 S89
http://ted.europa.eu/TED

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

7/9

gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena warunku na podstawie
oświadczenia art. 22 ust. 1.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena warunku na podstawie oświadczenia art. 22 ust.1.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) 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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BiZ.FB.271.1.8.2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.6.2011 - 10:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 15.6.2011 - 11:00
Miejsce
Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda pok. 17.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Osoby ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Irena Derdoń lub Magdalena
Książek, co do procedury zamówienia tel. +48 895126838/839. Halina Brzostowska tel. +48 895126836, co do
przedmiotu zamówienia.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800 / 224587803

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie składa się do Prezesa Izby. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym
podmiotom, jeśli ma on lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują także
podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 180 ust. 1 uPzp odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp
(Prawo zamówień publicznych). Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji oczynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało przesłane w sposób określonyw art. 27
ust. 2 uPzp, albo w terminie 15 dni, jeśli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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. Odwołanie wobec innych czynności
Zamawiającego, niż opisanych w art. 182 ust. 1 i 2 uPzp, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto

mailto:odwo?ania@uzp.gov.pl
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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
Internet: http://uzp..gov.pl
Faks  +48 224587800 / 224587803

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
4.5.2011

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp..gov.pl

