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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298839-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Piotrków Trybunalski: Usługi udzielania kredytu
2018/S 131-298839

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Piotrków Trybunalski
SPZ.271.23.2018
Pasaż Karola Rudowskiego 10
Piotrków Trybunalski
97-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
Tel.:  +48 447327796
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Faks:  +48 447327798
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.piotrkow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.piotrkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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 i obsługa kredytu bankowego na realizacje zadań Miasta Piotrkowa Tryb. do kwoty 59 600 000 PLN
Numer referencyjny: SPZ.271.23.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego
deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty
59 600 000 PLN włącznie.
Zamówienie podzielone jest na części:
Cz.I do kwoty 16 000 000 PLN włącznie,
Cz. II do kwoty 15 000 000 PLN włącznie,
Cz.III do kwoty 14 600 000 PLN włącznie,
Cz IV do kwoty 14 000 000 PLN włącznie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, do kwoty 16 000 000 PLN włącznie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018
roku do kwoty 16 000 .000 PLN włącznie;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawarty
jest odpowiednio w załączniku nr 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności:
1) uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji Zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i
podpisaniu umowy,
2) obsługa administracyjno-finansowa;
Uprawnienia w zakresie kontroli spełniania wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Pracownik Zamawiającego Referatu Księgowości.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących w/w czynności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że
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czynności w/w wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
2) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7
dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: W przypadku
niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek Zamawiający
przewiduje karę umowną w wysokości: 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego
w pkt 31 ppkt 1 istotnych postanowień umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym upływa termin wskazany w pkt 31 ppkt 2
istotnych postanowień umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę
zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
usługi, tj.:udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 16 000 000 PLN włącznie;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 136
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, do kwoty 15 000 000 PLN włącznie
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018
roku do kwoty 15 000 000 PLN włącznie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 9/1, 9/2,
9/3, 9/4 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności:
1) uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji Zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i
podpisaniu umowy,
2) obsługa administracyjno-finansowa;
Uprawnienia w zakresie kontroli spełniania wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Pracownik Zamawiającego Referatu Księgowości.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących w/w czynności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że
czynności w/w wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
2) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7
dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki
przypadek Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości:
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500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego w pkt 31 ppkt 1 istotnych postanowień
umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym upływa termin wskazany w pkt 31 ppkt 2
istotnych postanowień umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę
zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie.
3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
usługi, tj.:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018
roku do kwoty 15 000 000 PLN włącznie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 136
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego do kwoty 14 600 000 PLN włącznie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018
roku do kwoty 14 600 000 PLN włącznie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 9/1, 9/2,
9/3, 9/4 do SIWZ.
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2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności:
1) uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji Zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i
podpisaniu umowy,
2) obsługa administracyjno-finansowa;
Uprawnienia w zakresie kontroli spełniania wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Pracownik Zamawiającego Referatu Księgowości.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących w/w czynności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że
czynności w/w wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
2) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7
dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8. 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki
przypadek Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości:
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego w pkt 31 ppkt 1 istotnych postanowień
umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym upływa termin wskazany w pkt 31 ppkt 2
istotnych postanowień umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę
zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
usługi, tj.:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018
roku do kwoty 14 600 000 PLN włącznie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 136
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 14 000 000 PLN włącznie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66113000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piotrków Trybunalski

II.2.4) Opis zamówienia:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018
roku do kwoty 14 000 000 PLN włącznie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 9/1, 9/2,
9/3, 9/4 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności:
1) uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji Zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i
podpisaniu umowy,
2) obsługa administracyjno-finansowa;
Uprawnienia w zakresie kontroli spełniania wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę:
Pracownik Zamawiającego Referatu Księgowości.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących w/w czynności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że
czynności w/w wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
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osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
2) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7
dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki
przypadek Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości:
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego w pkt 31 ppkt 1 istotnych postanowień
umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym upływa termin wskazany w pkt 31 ppkt 2
istotnych postanowień umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę
zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
usługi, tj.:
Udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018
roku do kwoty 14 000 000 PLN włącznie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 136
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności bankowej tj. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j.
Dz.U.2017, poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 021-043953

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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: 13/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43953-2018:TEXT:PL:HTML
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Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. pok. 317

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Pkt II.2.14, części 1, 2, 3, 4:
1. Do oferty (załącznik nr 1 – Formularz ofertowy) każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD) (dalej: JEDZ),
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w tym oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w formie JEDZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wykonawca składa
oświadczenie w formie JEDZ każdego z tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu.
Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający uznaje za wystarczające, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wypełnienie jedynie sekcji (alfa) w części IV JEDZ.
W przypadku, gdy wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om
(niebędącemu/ych podmiotem/ami, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca) jest zobowiązany do
wypełnienia Części II Sekcji D formularza JEDZ.
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy/ów złożenia odrębnych JEDZ dla wskazanych przez siebie
podwykonawców.
2. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
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Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym
terminie (nie krótszym niż 10 dni), następujących dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia wstępnego
oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy,
3) Aktualnego zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Aktualnego
zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy,
4) Aktualnego 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,
5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 8 ustawy – wg załącznika nr 4,
6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy,– wg załącznika nr 5,
7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 oraz ustawy– wg załącznika nr 6,
8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – wg
załącznika nr 7,
9) 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
zdrowotne albo na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy – wg załącznika nr 8,
10) Uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Komisji
Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997
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r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2017, poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy
Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy
Prawo bankowe.
4. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO dotyczący danych osobowych zawartych w
złożonych ofertach, dokumentach potwierdzających okoliczności wskazane w art. 25 ust. 1 – w szczególności
wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy
Pasażu Karola Rudowskiego 10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 77 01, adres
email: e.urzad@piotrkow.pl 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna Pełka, adres
e-mail: a.pelka@piotrkow.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w
szczególności w celu:
dokonania oceny oferty pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
udzielenia zamówienia publicznego i realizacji umowy, w szczególności wykonywania czynności określonych
w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
przechowywania danych dla celów kontrolnych (zapewnienia rozliczalności, tj. wykazania spełnienia przez
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obowiązków wynikających z przepisów prawa).
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. W przypadku zamówień współfinansowanych lub
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dane osobowe zawarte w dokumentacji
postępowania/umowie przechowywane będą w terminach określonych w zasadach zawartych w szczególności
w wytycznych, umowach o dofinansowanie.
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. – ustawy Pzp. W
szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
Krajowa Izba Odwoławcza,
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
sądy administracyjne, sądy powszechne,
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instytucje zarządzające /pośredniczące w zarządzaniu/ programami współfinansującymi wydatki wynikające
z realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego ze środków unijnych, krajowych lub innych,
współpracujące z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i świadczące na jego rzecz usługi z następujących
kategorii: prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
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.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 3 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy – dokument musi
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
2) w pkt 3 ppkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument musi
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wystawianych w kraju poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem ww. terminów wskazanych w ppkt a i b.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
3 i 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty
2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6, które
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:
Część I – do dnia 13.8.2018 r. do godz. 9:00 w wys 150 000,00 PLN.
Część II – do dnia 13.8.2018 r. do godz. 9:00 w wys 150 000,00 PLN.
Część III – do dnia 13.8.2018 r. do godz. 9:00 w wys 140 000,00 PLN.
Część IV – do dnia 13.8.2018 r. do godz. 9:00 w wys 140 000,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. Konto Depozytów:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – przetarg nieograniczony na:
Część I udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 16 000 000 PLN włącznie – znak SPZ.271.23.2018
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Część II udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 15 000 000 PLN włącznie – znak SPZ.271.23.2018
Część III udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 14 600 000 PLN włącznie – znak SPZ.271.23.2018
Część IV udzielenie przez Bank i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na
sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 14 000 000 PLN włącznie – znak SPZ.271.23.2018.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
(Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w
Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b.
6. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w
ramach własnych czynności proceduralnych.
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączniku nr 10 do
SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje dokonać następujących zmian umowy:
1) dostosowanie spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt 13 istotnych postanowień umowy, w przypadku
nieuruchomienia pełnej wysokości kredytu, o której mowa w pkt 1 istotnych postanowień umowy,
2) zmianę ostatecznego ter wykorzystania kredytu i zmianę harmonogramu spłaty kredytu, w przypadku, gdy
będzie to korzystniejsze dla kondycji finansowej Zam,
3) zmianę terminu uruchomienia lub ter spłaty kredytu, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zam,
4) zmniejszenie wysokości marży bankowej, jeżeli uwarunkowania rynkowe staną się korzystniejsze dla Zam,
5) zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli będzie to korzystniejsze dla
Zam zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oproc, jeżeli będzie to wynikało ze zmi przepisów
pra

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
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Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 2245887800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018

www.uzp.gov.pl/kio
www.uzp.gov.pl/kio

