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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  SP ZOZ Państwowy Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Gliwicka 33

Miejscowość:  Rybnik Kod pocztowy:  44-201 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  SP ZOZ Państwowy Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Biuro
Pracownika ds. Zamówień publicznych

Tel.: +48 324328138

Osoba do kontaktów:  Joanna Kalisz

E-mail:  zam.publiczne@psychiatria.com Faks:  +48 324226875

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.psychiatria.com

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności
finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015)

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 12 161 655,71
zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100)
na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Rybniku, za zapłatą wynagrodzenia umownego wyliczonego jako suma kwoty odsetek od udzielonego kredytu
bankowego lub pożyczki, zgodnie z Uchwałą Nr 10/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu bankowego w celu konsolidacji pożyczek.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZp.DF.667.1.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_PSYCHIK
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-152581   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 223-406444  z dnia:  18/11/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/11/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.1)

Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą :
Usługa udzielenia kredytu
bankowego lub pożyczki w
wysokości 12 161 655,71 zł na
poprawę płynności
finansowej SP ZOZ Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku
(DZp.DF.667.1.2015)

Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą :
Usługa udzielenia kredytu
bankowego w wysokości 12 161
655,71 zł na poprawę płynności
finansowej SP ZOZ Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku
(DZp.DF.667.1.2015)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest usługa
udzielenia kredytu bankowego lub
pożyczki w wysokości 12 161 655,71
zł (słownie: dwanaście milionów sto
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
pięćdziesiąt pięć złotych 71/100)
na poprawę płynności finansowej
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Rybniku, za zapłatą wynagrodzenia
umownego wyliczonego jako suma

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest usługa
udzielenia kredytu bankowego w
wysokości 12 161 655,71
zł (słownie: dwanaście milionów sto
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
pięćdziesiąt pięć złotych 71/100)
na poprawę płynności finansowej
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Rybniku, za zapłatą wynagrodzenia
umownego wyliczonego jako suma
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kwoty odsetek od udzielonego
kredytu
bankowego lub pożyczki, zgodnie
z Uchwałą Nr 10/2015 Rady
Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku z dnia 13
listopada
2015 r. w sprawie zaopiniowania
zaciągnięcia kredytu bankowego w
celu konsolidacji pożyczek.

kwoty odsetek od udzielonego
kredytu
bankowego, zgodnie z Uchwałą
Nr 10/2015 Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku z dnia 13
listopada
2015 r. w sprawie zaopiniowania
zaciągnięcia kredytu bankowego w
celu konsolidacji pożyczek.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: (jeżeli dotyczy)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM
1. Zamawiający żąda od
Wykonawców wniesienia wadium
przed upływem terminu składania
ofert
w wysokości: 89 500,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu (płatne przelewem na
konto: PEKAO S.A. o/Rybnik 24
1240 4272 1111 0000 4835 2352, z
dopiskiem: „Wadium do
DZp.DF.667.1.2015”;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.
zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego
wskazany
w pkt XIII.2.1) SIWZ.

Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: (jeżeli dotyczy)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM
1. Zamawiający żąda od
Wykonawców wniesienia wadium
przed upływem terminu składania
ofert
w wysokości: 89 500,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu (płatne przelewem na
konto: PEKAO S.A. o/Rybnik 24
1240 4272 1111 0000 4835 2352, z
dopiskiem: „Wadium do
DZp.DF.667.1.2015”;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.
zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego
wskazany
w pkt XIII.2.1) SIWZ.
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4. Za datę wniesienia wadium w
pieniądzu liczy się datę wpływu
pieniędzy na konto Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
6. Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium w
formie:
1) pieniężnej - dokument
potwierdzający wniesienie wadium
został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz - oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.
7. Kopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium
należy załączyć do oferty, zaś
oryginał dokumentu
(gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć
w oddzielnej kopercie wraz
z ofertą w Biurze Pracownika ds.
Zamówień publicznych SP ZOZ
Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i
Psychicznie Chorych w Rybniku
- budynek Administracji, II piętro,
pokój nr 17 do 24.12.2015 r. do
godziny 9:30.
8. Oferta niezabezpieczona wadium
w wymaganej formie spowoduje
wykluczenie Wykonawcy
z postępowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.
9. Okres ważności wadium nie może
być krótszy niż okres związania
ofertą. Pierwszym dniem ważności
zobowiązania jest dzień składania
ofert.
10. Zamawiający zwróci lub
zatrzyma wadium na zasadach
określonych w art. 46 Ustawy PZP.
11. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy
PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako

4. Za datę wniesienia wadium w
pieniądzu liczy się datę wpływu
pieniędzy na konto Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
6. Zamawiający zaleca, aby w
przypadku wniesienia wadium w
formie:
1) pieniężnej - dokument
potwierdzający wniesienie wadium
został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz - oryginał
dokumentu został złożony w
oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.
7. Kopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium
należy załączyć do oferty, zaś
oryginał dokumentu
(gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć
w oddzielnej kopercie wraz
z ofertą w Biurze Pracownika ds.
Zamówień publicznych SP ZOZ
Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i
Psychicznie Chorych w Rybniku
- budynek Administracji, II piętro,
pokój nr 17 do 15.01.2016 r. do
godziny 9:30.
8. Oferta niezabezpieczona wadium
w wymaganej formie spowoduje
wykluczenie Wykonawcy
z postępowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.
9. Okres ważności wadium nie może
być krótszy niż okres związania
ofertą. Pierwszym dniem ważności
zobowiązania jest dzień składania
ofert.
10. Zamawiający zwróci lub
zatrzyma wadium na zasadach
określonych w art. 46 Ustawy PZP.
11. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy
PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako
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najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

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:
WYMAGANE WARUNKI
DOPUSZCZAJĄCE
WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje uprawnieniami do
prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128
z późn. zm.). W przypadku, gdy
Wykonawca
nie działa na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r.
poz. 128 z późn. zm.), Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje
innymi uprawnieniami do
prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem (udzielania
pożyczek).
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia:

Powinno być:

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:
WYMAGANE WARUNKI
DOPUSZCZAJĄCE
WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje uprawnieniami do
prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z
późn. zm.).
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie
Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
(Załącznika nr 3 do SIWZ).
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
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Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie
Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
(Załącznika nr 3 do SIWZ).
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie
Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
(Załącznika nr 3 do SIWZ).
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie
Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
(Załącznika nr 3 do SIWZ).
2. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału w
postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.
3. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału w
postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w

Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie
Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
(Załącznika nr 3 do SIWZ).
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie
Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
(Załącznika nr 3 do SIWZ).
2. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału w
postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.
3. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału w
postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP.
4. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału w
postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 2a Ustawy PZP.
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okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP.
4. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału w
postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 2a Ustawy PZP.
5. Spełnienie wymogów podanych
w pkt VI.1., VI.2. i VI.3. SIWZ należy
potwierdzić poprzez złożenie
stosownych oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w pkt
VII.1., VII.2. i VII.3. SIWZ.
6. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana na
podstawie analizy formalno -
prawnej i merytorycznej oświadczeń
i dokumentów złożonych przez
Wykonawcę
według formuły „spełnia - nie
spełnia”.
7. Niespełnienie chociażby jednego
warunku, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania i
odrzuceniem jego oferty.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCÓW
1. W zakresie wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
według Załącznika nr 3 do SIWZ;
2) zezwolenie właściwego organu
na posiadanie uprawnień do
wykonywania czynności bankowych
lub inny
dokument wskazujący na posiadanie
uprawnień do wykonywania
czynności bankowych, zgodnie z
ustawą z

5. Spełnienie wymogów podanych
w pkt VI.1., VI.2. i VI.3. SIWZ należy
potwierdzić poprzez złożenie
stosownych oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w pkt
VII.1., VII.2. i VII.3. SIWZ.
6. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana na
podstawie analizy formalno -
prawnej i merytorycznej oświadczeń
i dokumentów złożonych przez
Wykonawcę
według formuły „spełnia - nie
spełnia”.
7. Niespełnienie chociażby jednego
warunku, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania i
odrzuceniem jego oferty.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCÓW
1. W zakresie wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
według Załącznika nr 3 do SIWZ;
2) zezwolenie właściwego organu
na posiadanie uprawnień do
wykonywania czynności bankowych
lub inny
dokument wskazujący na posiadanie
uprawnień do wykonywania
czynności bankowych, zgodnie z
ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 128 z późn. zm.).
2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,
należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia - według Załącznika nr 4
do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
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dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 128 z późn. zm.), a w
przypadku,
gdy Wykonawca nie działa na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tekst
jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn.
zm.) - inny dokument wskazujący
na posiadanie uprawnień do
prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem (udzielania
pożyczek).
2. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,
należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia - według Załącznika nr 4
do SIWZ;
2) 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 PZP, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie
według Załącznika nr 5 do SIWZ w
zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP;
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -

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 PZP, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie
według Załącznika nr 5 do SIWZ w
zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP;
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, 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;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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;
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
Ustawy
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wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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;
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
Ustawy
PZP, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składnia ofert;
6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 Ustawy
PZP, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zmówienia publicznego
Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Ustawy PZP, należy przedłożyć
oświadczenie o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej - o treści
zgodnej z Załącznikiem nr 6 do
SIWZ.

PZP, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składnia ofert;
6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 Ustawy
PZP, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zmówienia publicznego
Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Ustawy PZP, należy przedłożyć
oświadczenie o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej - o treści
zgodnej z Załącznikiem nr 6 do
SIWZ.
4. Jeżeli, 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 PZP, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego
organu
sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8,
10 i 11 Ustawy PZP, 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
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4. Jeżeli, 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 PZP, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego
organu
sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8,
10 i 11 Ustawy PZP, 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.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w pkt VII.2. 2) 3)
4) i 6) SIWZ - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w
całości wykonania decyzji
właściwego organu;

samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w pkt VII.2. 2) 3)
4) i 6) SIWZ - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w
całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) o których mowa w pkt VII.2. 5)
i 7) SIWZ - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8,
10 i 11 Ustawy PZP.
6. Dokumenty, o których mowa w
pkt VII.5. 1) lit. a) i c) SIWZ oraz
pkt VII.5. 2) SIWZ, powinny być
wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt
VII.5. 1)
lit. b) SIWZ, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
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c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) o których mowa w pkt VII.2. 5)
i 7) SIWZ - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8,
10 i 11 Ustawy PZP.
6. Dokumenty, o których mowa w
pkt VII.5. 1) lit. a) i c) SIWZ oraz
pkt VII.5. 2) SIWZ, powinny być
wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt
VII.5. 1)
lit. b) SIWZ, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt VII.5. SIWZ, 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.
8. 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

którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt VII.5. SIWZ, 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.
8. 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.
9. UWAGA: W/w oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę
poszczególnych
warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego
nie później niż na dzień składania
ofert.
10. Wykonawca ponadto
zobowiązany jest przedłożyć:
1) wypełniony Formularz „Obliczenie
ceny oferty” zgodny w treści z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
do
SIWZ;
2) wypełniony Formularz oferty
zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ;
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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.
9. UWAGA: W/w oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę
poszczególnych
warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego
nie później niż na dzień składania
ofert.
10. Wykonawca ponadto
zobowiązany jest przedłożyć:
1) wypełniony Formularz „Obliczenie
ceny oferty” zgodny w treści z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
do
SIWZ;
2) wypełniony Formularz oferty
zgodny w treści z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ;
3) harmonogram spłat kredytu
bankowego lub pożyczki;
4) pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu, z którego wynika
zakres, podpisane przez
osobę/y uprawnioną/e do
reprezentowania Firmy (jeżeli
Wykonawca jest reprezentowany
przez pełnomocnika
lub jeżeli istnieje ustawowy
obowiązek ustanowienia
pełnomocnika).
11. UWAGA: Wskazane wyżej
dokumenty należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Za
osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy uznaje
się osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione
do reprezentowania Firmy
wskazaną/wskazane we właściwym

3) harmonogram spłat kredytu
bankowego;
4) pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu, z którego wynika
zakres, podpisane przez
osobę/y uprawnioną/e do
reprezentowania Firmy (jeżeli
Wykonawca jest reprezentowany
przez pełnomocnika
lub jeżeli istnieje ustawowy
obowiązek ustanowienia
pełnomocnika).
11. UWAGA: Wskazane wyżej
dokumenty należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Za
osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy uznaje
się osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione
do reprezentowania Firmy
wskazaną/wskazane we właściwym
rejestrze bądź w stosownym
pełnomocnictwie,
które należy załączyć do oferty w
oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie lub kopii poświadczonej
za
zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa.
12. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Dokument wielostronicowy
przedłożony w formie kserokopii
winien być potwierdzony za
zgodność
z oryginałem na każdej stronie.
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rejestrze bądź w stosownym
pełnomocnictwie,
które należy załączyć do oferty w
oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie lub kopii poświadczonej
za
zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa.
12. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Dokument wielostronicowy
przedłożony w formie kserokopii
winien być potwierdzony za
zgodność
z oryginałem na każdej stronie.
15. Powyższa forma dotyczy również
dokumentów uzupełnianych w myśl
art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
16. Złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie (np. odpisy
lub kopie niepoświadczone przez
Wykonawcę za
zgodność z oryginałem) traktowane
będzie jak jego brak.

15. Powyższa forma dotyczy również
dokumentów uzupełnianych w myśl
art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
16. Złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie (np. odpisy
lub kopie niepoświadczone przez
Wykonawcę za
zgodność z oryginałem) traktowane
będzie jak jego brak.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Data: 24/12/2015 Godzina: 09:30

Powinno być:

IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Data: 15/01/2016 Godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)

Zamiast:

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 24/12/2015 (dd/mm/rrrr)
Godzina10:00

Powinno być:

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 15/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Godzina10:00

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
III.1.1)

Zamiast:
24/12/2015   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/01/2016   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
24/12/2015   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/01/2016   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
24/12/2015   Godzina: 10:00

Powinno być:
15/01/2016   Godzina: 10:00
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IV.3.8) (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-172699


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



