
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

1. Zamawiający: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 
2. Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej kwot wg art. 

11 ust. 8  
3. Adres strony 

internetowej, na której 
zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 

www.wodociagi.slupsk.pl 
 

4. Przedmiot i zakres 
zamówienia: 

Udzielenie i obsługa  kredytu inwestycyjnego długoterminowego w  wysokości 
7.740.000,00  EUR oraz udzielenie i obsługa  kredytu obrotowego 
średnioterminowego z limitem do  wysokości 3.500.000,00  PLN 

5. Składanie ofert 
częściowych: Nie dopuszcza się 
6. Składanie oferty 
wariantowej:  Nie dopuszcza się 
7. Termin wykonania 
zamówienia: 

• Dla części I, II III od  14.05.2007r. do 31 grudnia 2008r.  
• Dla części IV  od 01.06.2007r. do 29 czerwca 2009r 

8. Wadium:  • Dla części  I - 57 000,00 PLN, 
• Dla części II - 19 000,00 PLN, 
• Dla części III - 30 000,00 PLN, 
• Dla części  IV - 5 000,00 PLN 

9. Kryteria oceny ofert i ich 
znaczenie: Cena 100% 

10. Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego ul. E. Orzeszkowej 1, pokój nr 11 (Budynek A)  
11. Termin składania ofert:  03.04.2007r.; godz.10:00  
12. Termin związania ofertą: 60 dni 
13. Informacja o zamiarze 

zawarcia umowy 
ramowej Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 

14. Informacja o zamiarze 
ustanowienia 
dynamicznego systemu 
zakupów wraz z adresem 
strony internetowej, na 
której b ędą zamieszczone 
dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów w tej 
procedurze 

15. Informacja o 
przewidywanym 
wyborze 
najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z 
adresem strony 
internetowej, na której 
będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej 

16. Warunki udziału w 
postępowaniu: 

- Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (w dalszej części zwanej Pzp). 

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 
2 Pzp. 

- Są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej (w zakresie 
umoŜliwiającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia). 

- Nie zalegają z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne. 

- Wykazują w kaŜdym z ostatnich trzech lat roczny przychód netto na 



poziomie minimum: 
• dla części I zamówienia  3 000 000,00 Euro, 
• dla części II zamówienia 1 000 000,00 Euro, 
• dla części III zamówienia 1 500 000,00 Euro, 
• dla części IV zamówienia 2 000 000,00 PLN. 

- Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ). 

- WyraŜą zgodę na karencję w spłacie kapitału do dnia 30.12.2009 r. 
(dotyczy kredytu inwestycyjnego) 

- WyraŜą zgodę na zabezpieczenie kredytu przez: 
• dla części I – sądowy zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Miejskiej 

Słupsk w Spółce „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. na wartość księgową 18 
075 000,00 PLN (tj. 32% posiadanych udziałów Spółki). 

• dla części II - hipoteka na nieruchomościach naleŜących do Gminy 
Słupsk na wartość łączną 6 230 000,00 PLN 

• dla części III  - hipoteka na nieruchomościach naleŜących do Gminy  
Kobylnica na wartość łączną  9 652 000,00 PLN 

• dla części IV  - weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego 
wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do rachunku 
bankowego, na który będą wpływać  środki z  Urzędu Skarbowego 
tytułem zwrotu podatku VAT, oświadczenie o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego w  zakresie 
roszczeń banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu obrotowego 
średnioterminowego w formie linii odnawialnej. 

- Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych prowizji od niewykorzystanej 
kwoty/ części  kredytu. 

- Wyrazi zgodę na rezygnację z wykorzystania w całości lub części kredytu 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

- Wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 

- W przypadku umowy na kredyt obrotowy średnioterminowy w formie linii 
odnawialnej, wykonawca zobowiąŜe się do uruchomienia kredytu w 
terminie pięciu dni od dnia zawarcia umowy.  

17. Opis sposobu 
dokonywania oceny 
spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 

− Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp. 
− Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp.   
• Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (Pzp), wystawiona nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

• Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

− Zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na 
wykonywanie czynności bankowych objętych przedmiotem 
zamówienia, o ile zezwolenie takie wynika z przepisów prawa 

− Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

− Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.   



− Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny 
dokument określający te przychody - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 
lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za 
ten okres.   

18. Ogłoszenie o zamówieniu 
przekazano Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich 
w dniu 21.02.2007r. 

19. Nazwisko osoby 
upowaŜnionej do 
kontaktów 

Andrzej Mielczarek tel. 059 84 18 390;  
Jarosław Rzeczkowski tel. 059 84 18 394  
e-mail: jrp.jrzeczkowski@wodociagi.slupsk.pl  

20. SIWZ moŜna odebrać: na pisemny wniosek Wykonawcy (w cenie 100zł): 
- w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, osobiście, 
- za pobraniem firmą kurierską 
Sposób płatności:  
- gotówka w kasie Zamawiającego,  
- przelew, 
- za zaliczeniem firmą kurierską 

21. Numer referencyjny:  02/PN/JRP/2007 

Data publikacji: 21.02.2007r.  
  

 


