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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 poniŜej 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 obrotowego średnioterminowego w formie linii 
odnawialnej z limitem do  wysokości 3 500 000,00 PLN na finansowanie i 
refinansowanie wszystkich płatności z tytułu podatku od towarów i usług 
wynikających z realizacji inwestycji w ramach Projektu pn. „Program 
gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”. 
  

5. Składanie ofert częściowych: Nie dopuszcza się 
6. Składanie oferty wariantowej:  Nie dopuszcza się 
7. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie naleŜy realizować przez okres od  01 lipca 2009r. do 31 marca 

2011r., zgodnie z umową 
8. Wadium:  5000 PLN 
9. Kryteria oceny ofert i ich 

znaczenie: Cena 100% 
10. Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: ul. E. Orzeszkowej 1, kancelaria Jednostki 

Realizującej Projekt (Budynek D)  
11. Termin składania ofert:  17.06.2009r.; godz.10:00  
12. Termin związania ofertą: 30 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 oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania 
warunków udziału  
w postępowaniu: 

1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (w dalszej części zwanej Pzp).                                                  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć:  

1.1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1. 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 

2 Pzp. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  

2.1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp. oraz: 

 
2.2. 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. 

2.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
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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.  

 
3. Są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej (w zakresie 

umoŜliwiającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia). 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć:  

3.1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie i rozporządzenie 
przez Bank działalności, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi 
zmianami), dla banków utworzonych od 1998r. lub równowaŜne 
dokumenty dla banków utworzonych przed 1998r.  

 
4. Wykazują w kaŜdym z ostatnich trzech lat roczny przychód netto na 

poziomie minimum: 2 000 000,00 PLN. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć:  
4.1. 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. 

5. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana 
wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.  

  

17. Ogłoszenie o zamówieniu 
zamieszczono w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu: 02.06.2009r. 

18. Nazwisko osoby upowaŜnionej 
do kontaktów 

Donata Feszak tel. 059 84 18 399 
Jolanta Fracka tel. 059 84 18 396  
Andrzej Mielczarek tel. 059 84 18 390; 
e-mail: jrp.dfeszak@wodociagi.slupsk.pl  

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

20. Numer referencyjny:  03/PN/JRP/2009 

Data publikacji: 02.06.2009r.  
 

 

Podpis Prezesa Zarządu 
 

       ..…………………………….. 

         


