
Słupsk: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego średnioterminowego w formie linii
odnawialnej z limitem do wysokości 3 500 000,00 PLN na finansowanie i refinansowanie
wszystkich płatności z tytułu podatku od towarów i usług wynikających z realizacji
inwestycji w ramach Projektu pn. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie
Słupska.
Numer ogłoszenia: 176454 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk,
woj. pomorskie, tel. 059 8426051 do 57,59 8400039, faks 059 8422207, 0590840 00 39.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu
obrotowego średnioterminowego w formie linii odnawialnej z limitem do wysokości 3 500
000,00 PLN na finansowanie i refinansowanie wszystkich płatności z tytułu podatku od
towarów i usług wynikających z realizacji inwestycji w ramach Projektu pn. Program
gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i
obsługa kredytu obrotowego średnioterminowego w formie linii odnawialnej z limitem do
wysokości 3 500 000,00 PLN na finansowanie i refinansowanie wszystkich płatności z tytułu
podatku od towarów i usług wynikających z realizacji inwestycji w ramach Projektu pn.
Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie:
31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złoŜenia wadium w tym
postępowaniu w kwocie: 5 000,00 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (w dalszej części zwanej Pzp). 2. Nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp. 3. Są uprawnieni do prowadzenia
działalności gospodarczej (w zakresie umoŜliwiającym zrealizowanie przedmiotu
zamówienia). 4. Wykazują w kaŜdym z ostatnich trzech lat roczny przychód netto na
poziomie minimum: 2 000 000,00 PLN. 5. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłoŜonych przez wykonawcę
wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1. 2. Oświadczenie, Ŝe
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.
2 Pzp. oraz: 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, 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.Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie i rozporządzenie przez
Bank działalności, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.
U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), dla banków utworzonych od
1998r. lub równowaŜne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998r. 6.
Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający te przychody - za
okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wodociagi.slupsk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wodociągi
Słupsk Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:  17.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej
1, 76-200 Słupsk Budynek D - Kancelaria Jednostki Realizującej Projekt.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej:  Termin realizacji zamówienia: od01 lipca 2009r. do 31 marca
2011r..


