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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312556-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Wiślica: Usługi udzielania kredytu
2013/S 181-312556

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Osoba do kontaktów: Marek Gaweł
28-160 Wiślica
POLSKA
Tel.:  +48 413792106
E-mail: urzad@ug.wislica.pl
Faks:  +48 413792128
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wislica.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.ug.wislica.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:
Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica.

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
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wiślica.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312556-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:urzad@ug.wislica.pl
www.wislica.pl
http://bip.ug.wislica.pl
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Kod NUTS PL332

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
Przedmiotem zamówienia jest Zadanie Nr 1 - zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w
wysokości 8 046 229,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych
obligacji komunalnych, oraz Zadanie Nr 2 zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
UWAGA!!!
Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa,
założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi
bankowej Zamawiającego.

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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:
1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1:
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8
046 229,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
komunalnych. Kredyt konsolidacyjny uruchomiony zostanie poprzez dokonanie spłat kredytów i wykupu obligacji
komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Wiślica w bankach i kwotach według zestawienia,
które stanowi - Załącznik Nr 7 do SIWZ.
1) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31.05.2033 roku, spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane
będą w latach 2015 do 2033 roku w 206 ratach kapitałowych, począwszy od 28.02.2015 r. Ostatnia rata kredytu
do 31.05.2033 roku. Spłata kapitału według zestawienia/harmonogramu, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ
okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 27.02.2015 roku.
2) Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od
dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.
W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy,
uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
3) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:
- stałej w okresie kredytowania marży banku,
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- i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o
średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M
Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana
będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość
średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % .
Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w
miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków
umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie:
- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu
Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,
- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,
4) Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej
Zamawiającego,
5) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank
nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.
6) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy
zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności
na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w
oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do
dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.
2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2:
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 od
dnia zawarcia umowy do 30.12.2033 roku.
1) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2015 do roku 2033 w 50 ratach zgodnie z harmonogramem
wydatków/spłat który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ
- Okres karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu - do 30.05.2015 roku. spłata rat kapitałowych na koniec
każdego miesiąca według zestawienia/harmonogramu spłat rat kapitałowych.
Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M, powiększony o stałą marżę
banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o kredyt.
Kredyt zostanie uruchomiony w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych każdorazowo
z dwudniowym wyprzedzeniem, ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona najpóźniej do dnia 30.12.2013
roku. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania
kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.
- Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od
dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanego kredytu.
W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy,
uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia
dodatkowych kosztów
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2) Koszt kredytów składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu.
Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu
3) Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji oraz innych roszczeń
wykonawcy w stosunku do zamawiającego,
b) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (wówczas ulegnie
zmianie harmonogram, wysokość rat i termin spłaty kredytu.
c) możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,
d) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej
Zamawiającego.
Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana
będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość
średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % ..
4) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający nie
przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia
o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł
egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997
r.
5) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w
miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
6)Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga
jej wypowiedzenia.
7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do
dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 677 511 PLN

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 15.11.2013. Zakończenie 30.12.2033

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8
046 229,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji
komunalnych. Kredyt konsolidacyjny uruchomiony zostanie poprzez dokonanie spłat kredytów i wykupu obligacji
komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Wiślica w bankach i kwotach według zestawienia,
które stanowi - Załącznik Nr 7 do SIWZ.
1) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31.05.2033 roku, spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane
będą w latach 2015 do 2033 roku w 206 ratach kapitałowych, począwszy od 28.02.2015 r. Ostatnia rata kredytu
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do 31.05.2033 roku. Spłata kapitału według zestawienia/harmonogramu, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ
okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 27.02.2015 roku.
2) Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od
dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.
W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy,
uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
3) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:
- stałej w okresie kredytowania marży banku,
- i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o
średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M
Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana
będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość
średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % .
Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w
miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków
umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie:
- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu
Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,
- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,
4) Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej
Zamawiającego,
5) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank
nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.
6) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy
zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności
na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w
oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do
dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 046
229,00 zł
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 371 401 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.11.2013. Zakończenie 31.5.2033

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
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Nazwa: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 od
dnia zawarcia umowy do 30.12.2033 roku.
1) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2015 do roku 2033 w 50 ratach zgodnie z harmonogramem
wydatków/spłat który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ
- Okres karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu - do 30.05.2015 roku. spłata rat kapitałowych na koniec
każdego miesiąca według zestawienia/harmonogramu spłat rat kapitałowych.
Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M, powiększony o stałą marżę
banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o kredyt.
Kredyt zostanie uruchomiony w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych każdorazowo
z dwudniowym wyprzedzeniem, ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona najpóźniej do dnia 30.12.2013
roku. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania
kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.
- Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od
dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanego kredytu.
W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy,
uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia
dodatkowych kosztów
2) Koszt kredytów składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu.
Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu
3) Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji oraz innych roszczeń
wykonawcy w stosunku do zamawiającego,
b) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (wówczas ulegnie
zmianie harmonogram, wysokość rat i termin spłaty kredytu.
c) możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,
d) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej
Zamawiającego.
Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana
będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość
średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % ..
4) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający nie
przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia
o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł
egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997
r.
5) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w
miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.
6) Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie
wymaga jej wypowiedzenia.
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7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do
dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

3) Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł
Szacunkowa wartość bez VAT: 306 110 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.11.2013. Zakończenie 30.12.2033

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 2 w wysokości:
1) dla Zadania Nr 1 w wysokości: 54 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych.
2) dla Zadania Nr 2 w wysokości: 3 100,00 zł, słownie: trzy tysiące sto złotych.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Wiślica, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku:
37848000042002006002840005 tytułem wadium - Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu
długoterminowego dla Gminy Wiślica
Zadanie Nr …. .
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia
25.10.2013 r. do godz. 08:00. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu.
6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej
kopercie.
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie,
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
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11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamówienie jest finansowane jest z budżetu gminy Wiślica, płatności na zasadach określonych w SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum /
spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1
Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ,
- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do
SIWZ,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
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- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

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: 1. O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych
uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja)
- Wykonawca posiada prawo/uprawnienie do czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów. Zezwolenie
na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmujący w/w
uprawnienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia
warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1
Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:i oświadczenia:
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- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1
Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ,
- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do
SIWZ,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3)
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
1) Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
szczegółowy opis wymaganej ustawowo koncesji, zezwolenia lub licencji
- Wykonawca posiada prawo/uprawnienie do czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów. Zezwolenie
na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmujący w/w
uprawnienia.
2) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy
Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
Zamawiający nie wymaga dokumentów.
3) Poza wyżej wymienionymi dokumentami Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ
7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 5 tiret 1-3, tiret 5, w pkt 6 ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) 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 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
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3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „7 ppkt1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt.
„7 ppkt1.
3) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.5 tiret4,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 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.Zamawiający nie wymaga dokumentów. Zamawiający wymaga
złożenia oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga dokumentów.
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ

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

Sekcja IV: Procedura
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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) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.271.11.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.10.2013 - 08:00

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.

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: 25.10.2013 - 08:10
Miejscowość:
Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. nr 13

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
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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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
zamawiającego - adres strony internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania
może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi
jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

http://www.uzp.gov.pl
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13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14. Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej - adres strony internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystępuje.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

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 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.9.2013

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

