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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74018-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Choszczno: Usługi udzielania kredytu
2012/S 45-074018
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
Osoba do kontaktów: Marta Desecka
73-200 Choszczno
POLSKA
Tel.: +48 957659328
E-mail: mdesecka@gmina.choszczno.pl
Faks: +48 957659306
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.choszczno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24
Punkt kontaktowy: kancelaria ogólna
73-200 Choszczno
POLSKA
Adres internetowy: http://www.bip.choszczno.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Choszczno.
Kod NUTS PL42

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 PLN na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz spłatę wcześniejszych
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1.1) Przeznaczenie kredytu - kredyt będzie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy Choszczno na rok 2012 oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji
komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1.2) Uruchomienie kredytu będzie następować, w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji
Zamawiającego. Wypłata środków będzie jednorazowa.
1.3) Oprocentowanie kredytu (do dwóch miejsc po przecinku) według zmiennej stawki WIBOR dla
trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustalanej jako średnia arytmetyczna z 5 ostatnich
kwotowań poprzedzających rozpoczęcie kolejnych 1 – miesięcznych okresów kredytowania powiększonej o
marżę banku. Marża banku w całym okresie kredytowania nie może być większa niż w dniu podpisywania
umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość ustalania w inny sposób stawki WIBOR przez bank po
uprzednim uzgodnieniu Wykonawcy z Zamawiającym.
1.4) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane będą na bieżąco za okresy miesięczne przy czym pierwszy
miesiąc odsetkowy liczony jest od dnia wypłaty do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, a ostatnim
miesiącem odsetkowym jest miesiąc, w którym następuje całkowita spłata kredytu.
1.5) O wysokości stawki WIBOR oraz kwocie naliczonych odsetek za miesięczny okres odsetkowy Zamawiający
będzie powiadamiany pisemnie lub za pomocą skrzynki e-mail przez bank co najmniej na 5 dni roboczych przed
terminem płatności odsetek.
1.6) Kredyt spłacany będzie w 32 ratach kwartalnych w kwocie 156 250,00 PLN każda, płatnych do 10 dnia
miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego za wyjątkiem ostatniej raty płatnej do dnia 20.12.2020 r.
Pierwsza rata płatna będzie do dnia 10.4.2013 r.
1.7) Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek
techniczny.
1.8) Odsetki od kredytu płatne miesięcznie do 10 dnia po zakończeniu okresu odsetkowego.
1.9) W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt dodatkowych kont służących do obsługi
kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
1.10) Dopuszcza się jednorazową prowizję przygotowawczą od kwoty udzielonego kredytu płatną w czasie 10
dni od dnia uruchomienia kredytu.
1.11) Zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
przy czym Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach stanowiących własność
Gminy Choszczno, jednak do wysokości nie większej niż 200 % wartości udzielonego kredytu.

06/03/2012
S45
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/8

Dz.U./S S45
06/03/2012
74018-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/8

1.12) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym przepisami ustawy Pzp.
1.13) Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy kredytowej, gdy ten
zostanie wybrany jako forma zabezpieczenia.
1.14) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
1.15) Informacje na temat sytuacji finansowej Gminy Choszczno znajdują się na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.choszczno.pl zakładce informacje – budżet.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 100 000,00 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 104 (od udzielenia zamówienia)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium
przetargowego w wysokości: 50 000 PLN najpóźniej do dnia 12.4.2012 r. do godz. 12:00.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

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: 1.1 Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument lub oświadczenie, o
którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.
1.3 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.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.
1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi
złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie.
1.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich
urzędujących członków władz, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,
ww. dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich
urzędujących członków władz). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć
wszystkich wspólników spółki.
1.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! Wymagany dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. - o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 02.197.1661 z późn.
zm.).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument, o którym mowa,
musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych w
rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. 02.197.1661 z późn. zm.).
1.7. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36
ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z póź. zm.) lub inny dokument,
na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami
prawa bankowego
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 ustawy,
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 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
06/03/2012
S45
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/8

Dz.U./S S45
06/03/2012
74018-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/8

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3.1
zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) cz. III, 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.
3.2 zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.5), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego wg miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
3.3 Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1) a) i c) oraz 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.4 Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1) i 3.2), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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 wg miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3.6 Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
3.7 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.
3.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty.
3.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do
jej prawdziwości.
3.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
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III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.3.2012.FB

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.4.2012 12:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 10.00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy specyfikacja będzie przekazywana w formie pisemnej po
uiszczeniu opłaty wynikającej z kosztów jej kopiowania.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2012 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12.4.2012 - 12:15
Miejscowość:
Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, sala konferencyjna.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień
niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w
następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy
związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia,
2. zmiany harmonogramu spłaty - w przypadku niewykorzystania lub wcześniejszej spłaty kredytu,
3. osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego,
4. innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron,
5. konieczności dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w
formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.
Istotne postanowienia umowne.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia
jakichkolwiek opłat i prowizji.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na
jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
3) W przypadku wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania pełnej kwoty kredytu przez Zamawiającego bank nie
będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
4) W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu
w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej
kwoty kredytu powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat kredytu czy/i skrócenie okresu
kredytowania,
5) W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej Bank nie będzie pobierał prowizji i innych
dodatkowych opłat.
6) Za wydanie opinii/zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu Bank nie będzie pobierał prowizji i innych
dodatkowych opłat.
7) W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt dodatkowych kont służących do obsługi
kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
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VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2012

06/03/2012
S45
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/8

8/8

