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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186748-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Usługi udzielania kredytu
2019/S 078-186748
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
PL
Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Waksmundzka
Tel.: +48 182661300
E-mail: przetarg@nowotarski.pl
Faks: +48 182661344
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowotarski.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.nowotarski.pl/bip/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wart. oraz sfinan. deficytu budżetu roku 2019 powiatu nowotarskiego
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Numer referencyjny: ZA.272.20.2019
II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019.
2.Kwota kredytu: 27 000 000,00 PLN.
3.Okres kredytowania: lata 2019 – 2028.
4.Kredyt będzie pobrany transzami od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
5.Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować
będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 2 dni od dnia złożenia
zapotrzebowania.
6.Okres karencji w spłacie kapitału do stycznia 2021 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przedmiotowego postępowania przetargowego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 191 183.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019.
2. Kwota kredytu: 27 000 000,00 PLN.
3. Okres kredytowania: lata 2019 – 2028.
4. Kredyt będzie pobrany transzami od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
5. Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować
będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 2 dni od dnia złożenia
zapotrzebowania.
6. Okres karencji w spłacie kapitału do stycznia 2021 roku.
7. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w następujących terminach i
kwotach:
1) Do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie – 1 000 000,00 PLN;
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2) Do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie – 2 000 000,00 PLN;
3) Do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie – 4 000 000,00 PLN;
4) Do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie – 4 000 000,00 PLN;
5) Do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie – 4 000 000,00 PLN;
6) Do dnia 31 grudnia 2026 roku w kwocie – 4 000 000,00 PLN;
7) Do dnia 31 grudnia 2027 roku w kwocie – 4 000 000,00 PLN;
8) Do dnia 31 grudnia 2028 roku w kwocie – 4 000 000,00 PLN
8. Spłata odsetek w okresach miesięcznych w latach 2019-2028 następować będzie w ostatnim dniu roboczym
miesiąca.
9. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.
10. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych
depozytów 1-miesiecznych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który
naliczane jest oprocentowanie.
11. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
12. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym kwartale w stosunku do
rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).
13. Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 0,1 %.
14. Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji na rzecz
Wykonawcy.
b) prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego
terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej
dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za
faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tego tytułu na
rzecz Wykonawcy.
W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty.
15. Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz
Wykonawcy.
W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.
16. Bank nie będzie pobierał od Kredytobiorcy żadnych innych opłat i prowizji wiązanych
Z obsługą kredytu za wyjątkiem prowizji od udzielenia kredytu.
17. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
(kontrasygnowany przez Skarbnika Powiatu Nowotarskiego).
18. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 punkt.5 k.p.c.
19. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
20. Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
21. Zamawiający nie był i nie jest w restrukturyzacji w innych bankach.
22. U Zamawiającego nie był prowadzony program postepowania naprawczego i nie przystępuje on do jego
realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych.
23. U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne na
wniosek banków.
Całość przedmiotu zamówienia określona jest w części III SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 191 183.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2028
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Wadium: 100 000,00 PLN - zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Kryterium oceny ofert: cena 100 %

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza wykonawcę:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 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 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2017
r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). Wymagane dokumenty na potwierdzenie w/w inf:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy
z Wykonawców składających ofertę;
2)odpisu 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. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców składających ofertę;
3)oświadczenia 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
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zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
W sprawie spłat tych należności – według załącznika nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę;
4)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – według załącznika nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Za minimalny poziom kompetencji lub uprawnień uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada
zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia
29.8.1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), chyba że przepisy stanowią inaczej.
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca który przedłoży następujące oświadczenia lub
dokumenty:
1)koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zezwolenia na wykonanie czynności bankowych w
zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2187 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania
czynności bankowych, o których mowa wyżej, w przypadku gdy nie działa na podstawie zezwolenia;
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny
ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający
nie stosuje zagadnień, o których mowa w art. 41 ust. 12-15 ustawy Pzp.
Wymagania Zamawiającego określone w art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wszystkie czynności związane z obsługą kredytu. Sposób kontroli
określony został w SIWZ.
W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza RP przedkłada dokumenty zgodnie
z Rozp. Ministra Rozw. z dn. 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub SIWZ.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu pod
adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel.: +48
182661300, fax.: +48 182661344; kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl , pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym
Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
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podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn.:
Usługi – Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019, Znak:
ZA.272.20.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Natomiast w przypadku projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych m. in. ze środków Unii Europejskiej dokumenty przechowywane
są zgodnie z wytycznymi programu;obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Dalsze informacje odnośnie w/w zagadnienia zawarte są w części XXVI SIWZ
SIWZ dostępna na stronie www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełni Wykonawca,
który:
a)wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze tj. usługę
udzielania kredytu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca który przedłoży następujące oświadczenia lub
dokumenty:
1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej
Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do siwz;
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazane w ust. 8-11 SIWZ), wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED
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lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: przetarg@nowotarski.pl .
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: przetarg@nowotarski.pl .
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie realizacji zam. publ. zostanie zawarta z uwzgl. post. wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.Istotne dla stron post. które będą umieszczone w
umowie, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zam. publ. stanowi część XX SIWZ. Przewid. zmiany
umowy: a)możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji
na rzecz Wykonawcy b)możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego na
zasadach określonych w SIWZ tj. Szczegółowym opisie przed. zam. c)możliwość zmiany harmonogramu
spłaty na zasadach określonych w SIWZ tj. Szczeg. opisie przedmiotu zamówienia d)możliwość zmiany
harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego,tj. gdy w okresie
obowiąz. umowy kredyt. zaistnieje zagrożenia przekroczenia relacji, o której mowa w ustawie o finans. publ.
wówczas Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 3.07
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa oraz osoby upoważnione

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, należy
przedłożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
2.Treść oświadczenia JEDZ powinna być zgodna z formularzem udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ –
oświadczenie to winno być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ
dotyczy, oraz winno być przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.
3.Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w dokumencie JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji
wyłącznie Sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.
4.Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.Wypełniając i składając JEDZ należy mieć na uwadze, że JEDZ składa się w języku polskim, podpisany przez
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego JEDZ dotyczy i należy go wypełnić uwzględniając:
a)zapisy niniejszej SIWZ,
b)instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single
Procurement Document ESPD) udostępnioną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf,
c)rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).
Uwaga! Zamawiający załącza formularz JEDZ/ESPD w formacie .xml jako załącznik nr 2 do siwz oraz informuje,
iż w celu jego uzupełnienia należy załącznik pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.nowotarski.pl/
bip/przetargi/), zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny
pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/. Zamawiający informuje, że można także skorzystać ze wzoru formularza
przygotowanego w formacie doc., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz
Formularz JEDZ należy przekazać Zamawiającemu w sposób, o którym mowa w niniejszej siwz.
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Należy mieć na względzie, że serwis ESPD nie archiwizuje plików.
6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp oraz o
których mowa w rozdziale VIII ust. 2 siwz, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
wykazują zgodnie z rozdziałem VIII ust. 1 siwz.
7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie JEDZ,
o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału
W postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) poczty elektronicznej: przetarg@nowotarski.pl
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawa zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą)
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskiwaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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3. 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
postawie 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 do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) 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,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b 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 nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamóweń Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2019
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