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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68856-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łęczna: Usługi udzielania kredytu
2018/S 031-068856
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiat Łęczyński
431019425
al. Jana Pawła II 95 A
Punkt kontaktowy: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jóźwiak
21-010 Łęczna
Polska
Tel.: +48 815315204
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Faks: +48 817526464
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiatleczynski.pl
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 kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiat
Łęczyński, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
Kod NUTS
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
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Rodzaj zamówienia: usługi
2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
W wysokości 14 554 355,00 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
3.1. Rodzaj zamówienia: usługi
3.2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
W wysokości 14 554 355,00 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów.
3.3. Kredytem konsolidacyjnym zostaną objęte kredyty zgodnie z poniższym zestawieniem zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów:
Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.3.2018 r., które zostaną spłacone kredytem
konsolidacyjnym.
Lp. Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie Nazwa zadania Kwota zobowiązania pozostała do spłaty Data
powstania zobowiązania Data wygaśnięcia zobowiązania.
1 Bank Spółdzielczy w Niemcach Kredyt długoterminowy 2 800 000 14.12.2017 31.12.2030
2 Bank Spółdzielczy w Niemcach Kredyt długoterminowy 9 932 890 23.8.2013 28.12.2030
3 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Kredyt długoterminowy 1 821 465 20.12.2016 31.12.2030
3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Kwota kredytu: 14 554 355,00 PLN.
Okres kredytowania 273 m-ce od 25.4.2018 r. - 31.12.2040 r.
Uruchomienie kredytu: do dnia 25.4.2018 r.
3.1.1. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni (z miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań)
powiększone o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po
przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
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Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy stała ma być marża a nie WIBOR 1M. Stała
stopa oprocentowania WIBOR 1M podana w SIWZ jest celem porównywalności i przygotowania oferty, dlatego
wymaga się jej użycia w stawce podanej na dzień 28.02.2018r.
3.1.2. Kredyt nie wpłynie na konto Zamawiającego. Bank udzielający kredytu dokona bezpośrednio spłat
zadłużenia wobec banków na konta podane przez Zamawiającego zgodnie z zestawieniem zobowiązań
wskazanych w pkt. 3.3.
3.1.3. Karencja w spłacie kapitału trwa do dnia 31.1.2020 r.
3.1.4. Spłata kapitału w 252 ratach równych na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.1.2020 r. do
31.12.2040 r.
3.1.5. Spłata rat odsetkowych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od faktycznie
wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania
kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 31.5.2018 r.
3.1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia faktycznie uruchomionego kredytu.
3.1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez
ponoszenia kosztów.
3.1.8. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat kredytu i
dokonane ustalenia strony zapiszą w formie aneksu do umowy.
3.1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych
kosztów.
3.1.10. Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielenia kredytu zgodnie z art.69 ust.2 pkt.9 ustawy z
dnia 29.8.1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1876).
3.1.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od sporządzania
aneksów, prolongat, opinii bankowej dotyczącej realizacji przez Zamawiającego zobowiązań z tyt. kredytu.
3.1.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo informował w formie pisemnej (faxem bądź drogą
elektroniczną) o zbliżającym się terminie spłaty kapitału i odsetek na co najmniej 7 dni przed wymaganym
terminem płatności podając w informacji nr konta, na który należy przekazać środki finansowe.
3.1.13. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada w dzień wolny od pracy, Zamawiający będzie
regulował wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
3.1.14. Wykonawca dopuści możliwość na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz
W roku, odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej o 1 miesiąc.
3.1.15. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz
Z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.
3.1.16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej przedłożenia projektu
umowy, zawierającego istotne dla stron postanowienia określone w załączniku nr 4 do SIWZ, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Umowa winna zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy prawo bankowe.
Zamawiający wymaga w celu sprawnej weryfikacji aby istotne dla stron postanowienia w treści umowy zostały
wyodrębnione (inny kolor czcionki, pogrubienie czcionki itp.).
3.1.17. Zamawiający do SIWZ załącza dokumenty celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej - wykaz
dokumentów i dokumenty stanowią załączniki nr 8 i 9 do SIWZ
3.1.18. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
1) Powiat Łęczyński posiada udziały w spółce prawa handlowego.
2) Powiat Łęczyński nie wyemitował papierów wartościowych wierzycielskich
3) Powiat Łęczyński nie posiada zobowiązań z tytułu wierzytelności Forfaiting,
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e-Financing.
4) Powiat Łęczyński nie udzielił poręczeń.
5) Powiat Łęczyński informuje, że w ramach udzielonego kredytu spłacone zostaną w całości zobowiązania z
tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
6) Powiat Łęczyński nie korzysta z wykupu wierzytelności.
7) Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciążą zajęcia egzekucyjne
8) Powiat Łęczyński nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
9) W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Powiecie Łęczyńskim nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu
ustawy z dnia 27.8.2009r. o finansach publicznych.
10) Wobec Powiatu Łęczyńskiego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania
windykacyjne zadłużenia w bankach.
11) Powiat Łęczyński nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.
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 25.4.2018. Zakończenie 31.12.2040

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium
W wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w
Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: Wadium dla
postępowania przetargowego Nr Sprawy nr IPR 272.4.3.2017”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się
na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię
potwierdzenia wykonania przelewu wskazując nr rachunku na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w Starostwie
Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna Kancelaria podawcza pok. 111, I piętro.
7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania
ofert.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium,
wnoszonego w innej formie niż pieniądz, winno jednoznacznie wynikać, że zostało ono udzielone wszystkim
podmiotom składającym wspólną ofertę.
10. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy.
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11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego
odrzucona
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze 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
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: 6.1. O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia posiadał Zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2017 poz.
1876) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem.
W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i
pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie.
O utworzeniu banku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą
wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału.
W postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki
cywilnej, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia,
6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
6.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
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należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne,
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt.1.
6.5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
6.6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
O ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o
wszelkich zmianach danych,
O których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
6.7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
O którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
6.8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
6.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.10. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w ustawie Pzp, w
tym określonych w pkt. 6.12, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a wspólnie muszą
spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej.
6.11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym
przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
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O sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.
769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
O dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału.
W postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.12. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
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W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono,
Z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku.
W trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
7.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
7.1.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanym dalej jednolitym
dokumentem-JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów
określonych
W ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.12 SIWZ oraz spełnia warunki udziału.
W postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił jednolity dokument.
W następującym zakresie:
Część II: informacje dotyczące wykonawcy: A – informacje na temat wykonawcy, B – informacje na temat
przedstawicieli wykonawcy, C – informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów, D – informacje
dotyczące podwykonawców, na których zdolnościach wykonawca nie polega;
Część III: podstawy wykluczenia: A – podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo, B –
podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, C – podstawy związane z
niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniem zawodowym, D – inne podstawy wykluczenia, które
mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego zamawiającego;
Część IV: kryteria kwalifikacji: α – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, A –
kompetencje;
Część VI: oświadczenia końcowe.
Formularze JEDZ w formatach .DOC oraz.PDF stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła
narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie
standardowego formularza.
Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
W postępowaniu wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według
załącznika Nr 7 do SIWZ).
Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.
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7.3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu składa także jednolite dokumenty-JEDZ dotyczące tych podmiotów. W takim przypadku
wykonawca przedstawia - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - odrębny formularz jednolitego
dokumentu zawierający informacje wymagane w „Część II: Informacje dotyczące wykonawcy” sekcja A i B
oraz w „Części III: Podstawy wykluczenia”, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. O ile ma
to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć - dla każdego z
podmiotów, których to dotyczy - informacje wymagane w części IV.
7.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument-JEDZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – zał. Nr 6 do SIWZ.
7.3.4. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną
nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci.
7.3.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa
jednolite dokumenty – JEDZ dla każdego ze wskazanych podwykonawców wypełniony przez podwykonawcę w
zakresie podstaw wykluczenia (część III) i przez niego (podwykonawcę) podpisany
7.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego
oferta będzie oceniona najwyżej.
Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
7.4.1. kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tj.
Dz. U. 2017 poz. 1876) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem, lub innego równoważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia
działalności bankowej Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika
Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
7.4.2. jeżeli wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.1 – będzie zobowiązany
złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,
potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać bezpośrednio za pomocą bezpłatnych baz
danych w dowolnym państwie członkowskim.
7.4.3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13,14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.4.4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
7.4.5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7.4.6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.4.7. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa:
a) w pkt.7.4.3 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt.13,14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) w pkt.7.4.6 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.8. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.3 i 7.4.6 zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.
7.4.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
7.4.3, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.7 ppkt. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o ile odnośnej
dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby.
7.4.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
7.4.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 7.4.1 i 7.4.3-7.4.6 SIWZ.
7.4.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.4.1 i 7.4.3-7.4.6
SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art.22 a
ustawy.
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7.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum)
lub przez spółkę cywilną:
7.5.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu, wymienione w pkt. 7.1 i 7.2 i 7.4. ppkt. 7.4.1 i 7.4.3- 7.4.6.) składa każdy z Wykonawców
oddzielnie;
7.5.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.5.3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt 7.5.1. i 7.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;
7.6. Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia wraz z
dokumentami, o których mowa w pkt. 7.4 i 7.5, projektu umowy zawierający istotne postanowienia umowy
określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
O których mowa w pkt.7.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez
Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
W postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę
pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
8.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych.
8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
8.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający w odniesieniu
do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia,

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia,

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

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

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Odsetki od kredytu. Waga 60
2. Stała marża. Waga 20
3. Termin uruchomienia kredytu. Waga 20

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:
IPR.272.4.3.2018

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
26.3.2018 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Inny: Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26.3.2018 - 10:15
Miejscowość:
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.3.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie
Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: komisja przetargowa

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe

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.: +22 4587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym
ustawą, których interes prawny.
W uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. (art. 179-198).

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2018
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