
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.: USŁUGA URUCHOMIENIA I ZARZĄDZANIA

PRODUKTEM GWARANCYJNYM PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO

FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

22030737200000, ul. Straganiarska 24-27 , 80-837 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

585 858 950, e-mail biuro@pfr.pomorskie.eu, faks 585 858 950.

Adres strony internetowej (URL): https://pfr.pomorskie.eu/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

https://pfr.pomorskie.eu/
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://pfr.pomorskie.eu/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie w postaci papierowej pod rygorem nieważności.

Adres:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ul.

Straganiarska 24-27 80-837 Gdańsk Sekretariat I piętro;

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA URUCHOMIENIA I

ZARZĄDZANIA PRODUKTEM GWARANCYJNYM PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM

POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.

Numer referencyjny: PFR/1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę

Jednostkowych Poręczeń jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań co najmniej 60 mikro, małych lub

średnich przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego („Odbiorców Wsparcia”) z tytułu

udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych,

przeznaczonych na cele obrotowe, inwestycyjne lub obrotowo-inwestycyjne, związane z działalnością

gospodarczą prowadzoną na terenie województwa pomorskiego, które to Jednostkowe Poręczenia
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zostaną objęte przez Zamawiającego Reporęczeniem, a także na zarządzaniu zbudowanym Portfelem

Jednostkowych Poręczeń (Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.). 2.

Limit Reporęczenia dla całego zamówienia wynosi 30.000.000,00 PLN 3. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby

przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz w Istotnych Postanowieniach

Umowy (stanowiących załącznik Nr 11 do SIWZ). 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia Podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których należą: 6.1 zawieranie

Umów o udzielenie Poręczenia z Odbiorcami Wsparcia oraz składanie Oświadczeń o udzieleniu

Poręczenia na rzecz Instytucji Finansowych; 6.2 wypłata Jednostkowych Poręczeń na rzecz Instytucji

Finansowych, w przypadku zgłoszenia przeciwko Wykonawcy roszczenia przez Instytucję Finansową

z tytułu Jednostkowego Poręczenia; 6.3 dokonywanie zgłoszenia Zamawiającemu roszczenia z tytułu

Jednostkowego Reporęczenia; 6.4 rozliczenia finansowe tj. przyjmowanie od Odbiorców Wsparcia

prowizji za udzielnie Jednostkowych Poręczeń (jeżeli ma zastosowanie) i środków odzyskanych w

wyniku działań windykacyjnych oraz przekazywanie środków należnych Zamawiającemu; 6.5

sprawozdawczość z zakresu postępu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy. 7. Zamawiający żąda

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są już znane). 8.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66000000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66110000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 600000,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  90  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

90

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: do 90 miesięcy od dnia podpisania

umowy przy założeniu, że: 1.1 Okres Budowy Portfela – rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy (w

którym to dniu Zamawiający udostępnia Wykonawcy Limit Reporęczenia) i trwa 18 miesięcy, z

zastrzeżeniem, że niniejszy okres nie podlega skróceniu; 1.2 Okres Wygaszania Portfela – rozpoczyna

się od dnia następującego po podpisaniu pierwszej Umowy o udzielenie Poręczenia i trwa nie dłużej

niż 36 miesięcy od dnia następującego po dniu zakończenia Okresu Budowy Portfela; 1.3 Okres

Dochodzenia Wierzytelności– rozpoczyna się od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty

jakiegokolwiek Jednostkowego Poręczenia i trwa nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia następującego po

dniu zakończenia Okresu Wygaszania Portfela.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zgodnie z

zapisami Metryki Produktu Finansowego Jednostkowe Poręczenie obejmuje maksymalnie do 80%

kwoty udzielonego Kredytu. W związku z powyższym Wykonawca zapewni stabilność

ekonomiczną i finansową niezbędną do realizacji przyszłej Umowy, poprzez spełnienie

następującego warunku udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec

ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy, Wykonawca

określi wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych na dzień rozpoczęcia działalności,

przy czym kapitały (fundusze) winny zostać w całości wniesione do przedsiębiorstwa w

następującej wysokości 3 750 000 zł. Uwaga: W przypadku wykazania się posiadaniem kapitałów

własnych w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku

udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości posiadanych

kapitałów przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów

średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia

Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie

Zamawiającego.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: i. Zamawiający

uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w udzielaniu poręczeń

kredytów lub pożyczek lub leasingu (z wyłączeniem leasingu zwrotnego) dla MŚP i wykaże się

należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi/usług, polegających na:

udzieleniu (zawarciu umów) minimum 60 jednostkowych Poręczeń kredytów lub pożyczek lub

leasingu (z wyłączeniem leasingu zwrotnego) dla MŚP o łącznej wartości udzielonych Poręczeń nie

mniejszej niż 30.000.000,00 PLN; Uwaga: W przypadku, gdy rozliczenie nastąpiło w innej niż w

PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym

postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs

złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego

Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego. ii. Zamawiający uzna

ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że skieruje do realizacji zamówienia
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publicznego zespół osób posiadających niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i

wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: •

minimum 1 osobę odpowiedzialną za ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia

zawodowego w zakresie oceny ryzyka kredytowego podmiotów sektora MŚP; • minimum 1 osobę

odpowiedzialną za pozyskiwanie Odbiorców Wsparcia w tym przygotowywanie niezbędnej

dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie sprzedaży

podmiotom sektora MŚP produktów finansowych o charakterze gwarancyjnym lub dłużnym; •

minimum 1 osobę odpowiedzialną za obsługę udzielonych Poręczeń, posiadającą co najmniej 1 rok

doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi Poręczeń produktów finansowych o charakterze

gwarancyjnym lub dłużnym; Czynności przewidziane do wykonania w Okresie Budowy Portfela

mogą wykonywać dwie osoby pod warunkiem, że osoba, która będzie odpowiedzialna za czynności

w dwóch ww. obszarach będzie posiadała doświadczenie zawodowe wymagane dla każdego z tych

obszarów. w Okresie Wygaszania Portfela oraz w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: • minimum

1 osobę odpowiedzialną za obsługę udzielonych Poręczeń, posiadającą co najmniej 1 rok

doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi Poręczeń produktów finansowych o charakterze

gwarancyjnym lub dłużnym; • minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności

posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji lub ukończone

studia prawnicze. Czynności przewidziane do wykonania w Okresie Wygaszania Portfela oraz w

Okresie Dochodzenia Wierzytelności może wykonywać jedna osoba pod warunkiem, że spełnia

łącznie wymagania przewidziane dla ww. okresów. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia sytuacja finansowa lub ekonomiczna oraz zdolność

organizacyjna podlega sumowaniu, natomiast warunek dotyczący doświadczenia w udzielaniu

Poręczeń kredytów/pożyczek/leasingu przez Wykonawcę musi wykazać podmiot, który będzie

wykonywał kluczowe części zamówienia (określone w rozdziale III ust. 6 SIWZ). w niniejszym

ogłoszeniu okreslone w sekcji II.4 ust.6

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1 SIWZ

( w niniejszym ogłoszeniu sekcja III.2): a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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; c) zaświadczenia właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
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Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca 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; d) 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 Pzp; e) 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 – w przypadku wydania takiego wyroku

lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat

tych należności (załącznik nr 6 do SIWZ); f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec

niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr

7 do SIWZ); g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z

2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) (załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a

ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1

(na wezwanie Zamawiającego). 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów

wymienionych w ust. 1 dotyczących podwykonawcy (o ile są już znani), któremu zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub

sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (na wezwanie

Zamawiającego). 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej: 4.1 lit. a) –

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 ustawy

Pzp; 4.2 lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
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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, b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4

pkt 4.1 oraz 4.2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 4.2 lit. a), powinny być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, 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 zastrzeżeniem ust. 5). 7. W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Wykonawca mający siedzibę na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 lit. a), składa

dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21

ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na miejsce zamieszkania tej osoby (z zastrzeżeniem ust. 5). 9. W przypadku wątpliwości

co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń w celu potwierdzenia spełniania przez

Wykonawcę, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1.2 SIWZ ( w

ogłoszeniu sekcja III.1). a) bilansu, a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans

podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF,

również ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do

sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów

(funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli

okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności,

odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w

postępowaniu; b) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

(załącznik nr 9 do SIWZ), przy czym dowodami są: i. referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane; ii. oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w

ppkt (i). - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Wykazu osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 10 do SIWZ). 2. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Zamawiający jednocześnie

informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust 2 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3.2 Zamawiający oceni, że

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy

Pzp; 3.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy polegają na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 3.4 z zobowiązania lub innych

dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty bezspornie i

jednoznacznie wynika w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie

określonym przez Zamawiającego: 5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

5.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w

ust. 2.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1.1 W przypadku spółki

cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są

wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie

się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 1.2 Wykonawcy występujący
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wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. 1.3 Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 1.2 powinno

mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez

uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. W

zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub

notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 1.4 Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy. 1.5 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1.6 Oferta musi być podpisana w taki sposób,

by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 1.7 Wszelka korespondencja oraz

rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych

(liderem). 1.8 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 1.9 Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy. 2. Zamawiający

wykluczy z postępowania Wykonawców: 2.1 którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ,( w niniejszym ogłoszeniu sekcja III.1) 2.2

którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt. 1.1. SIWZ. (w

niniejszym ogłoszeniu sekcja III.2) 3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w

pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz

wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące

oświadczenia i dokumenty: 4.1 Aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ (składane jest

w oryginale); b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg

wzoru wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ (składane jest w oryginale). 4.2 W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt

4.1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia; 4.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
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zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem

wskazanym w ust. 4.1 lit a), (o ile są znani), 4.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa

oświadczenia dotyczące tych podmiotów, w oświadczeniach o których mowa w ust. 4.1 4.5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu

trzeciego. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka

cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.Dokumenty sporządzone w języku obcym będą

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę

dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale 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. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu

pierwszym są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich

tłumaczenia na język polski. 8.Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg

podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z

oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być w zakresie

dokumentów, którego każdego z nich dotyczą opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób)

uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub

sytuacji którego Wykonawca polega, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia albo podwykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega/ Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, na podstawie

pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
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przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,

własnoręcznym podpisem. 9.Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu

Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r.

poz. 1126 z późn. zm.) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i

Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu

zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. 10.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub

dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11.Dokumenty stanowiące załączniki

wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg

warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:

12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100). 2. Wadium winno zostać wniesione przed

upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres

związania ofertą, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 w pieniądzu; 3.2 w poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym; 3.3 w gwarancjach bankowych; 3.4 w

gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 35 1050 1764 1000 0024 3431 3074

w ING Banku Śląskim, z opisem: „wadium PN nr PFR/1/2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu
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Zamawiający będzie uważał za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty

kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie będzie wystarczające do

stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. W przypadku

wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium należy złożyć

w osobnym opakowaniu wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem

kserokopię, zaleca się dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w

wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania

ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 7. Wadium, o którym mowa w ust. 5, musi

zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu

pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach

określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym

prawem i winna zawierać następujące elementy: 8.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 8.2 określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją, 8.3 kwotę gwarancji, 8.4 termin ważności gwarancji 8.5 zobowiązanie

gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy

Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c) w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3. 10.

Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego". 11. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium

według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 12. Utrata wadium - Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

liczba wspartych Odbiorców Wsparcia 30,00

liczba wspartych podmiotów typu Start-up 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
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zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści

Oferty, na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w przepisach Ustawy Pzp jak również w razie

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana zasad dokonywania

realizacji Operacji, która nie powoduje zwiększenia Wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2) zmiana

treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy; 3) zmiana

sposobów i terminów dokonywania płatności przez Zamawiającego z tytułu wypłaty Jednostkowego

Reporęczenia oraz Wynagrodzenia pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje konieczności zapłaty

odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy; 4) zmiana przepisów prawa oraz

wytycznych, mająca wpływ na realizację Umowy Powierzenia Zadań oraz Umowy lub dokonanie ich

wykładni przez uprawnione organy krajowe lub unijne; 5) zmiana Umowy Powierzenia Zadań lub

wytycznych dotyczących realizacji Umowy Powierzenia Zadań wpływająca na realizację Umowy, w

szczególności na sposób rozliczania Umowy. 2. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp.,

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia określonego w § 13 Umowy

w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(Dz.U. 2018 poz. 2177 z późn. zm.); 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018

poz. 2215 z późz. zm.). 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej,

Wykonawca jest uprawniony do złożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku o zmianę Umowy wraz

z propozycją zmiany, nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, o

której mowa powyżej. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że poniższe zmiany Umowy nie

wymagają aneksu: 1) zmiana danych rejestrowych, 2) zmiana danych teleadresowych, 3) zmiana
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wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wymienionych w Ofercie (załącznik nr 1 do Umowy), 4) zmiana Listy Instytucji

Finansowych, stanowiąca załącznik nr 9 do Umowy, 5) zmiana Listy adresów placówek do obsługi

Odbiorców Wsparcia, stanowiąca załącznik nr 10 do Umowy. 5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej,

wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Wykonawca

jest zobowiązany i zapewnia, że osoby wskazane w Ofercie (załącznik nr 1 do Umowy) będą

wykonywały poniższe czynności w trakcie realizacji Zamówienia: 1) w Okresie Budowy Portfela

(ocena ryzyka, pozyskiwanie Odbiorców Wsparcia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji

oraz ich obsługa do momentu zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia i złożenia Oświadczenia o

udzieleniu Poręczenia, obsługa udzielonych Jednostkowych Poręczeń); 2) w Okresie Wygaszania

Portfela oraz w Okresie Dochodzenia Wierzytelności (obsługa udzielonych Jednostkowych Poręczeń,

dochodzenie wierzytelności). 7.W przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z osób wskazanych

w Ofercie, o których mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej 14 dni przed

dokonaniem zmiany poinformować o powyższym fakcie Zamawiającego oraz potwierdzić, że

proponowana osoba posiada odpowiednie dla pełnionej funkcji kwalifikacje lub doświadczenie, nie

niższe niż wymagane w warunkach udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-01-10, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Oferta (formularz ofertowy) powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem

nieważności, w języku polskim, trwale i czytelnie.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 1.1 dane osób uprawnionych

ze strony Wykonawcy do podpisania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie

do podpisania umowy, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty; 1.2 w przypadku

Wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) sposób ich współdziałania; b) zakres

czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich; c) numer i nazwę rachunku bankowego, na

który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji umowy; d) solidarną odpowiedzialność za

wykonanie zamówienia; e) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania

zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i

każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. 1.3 listę Instytucji

Finansowych, z którymi Wykonawca zawarł umowy o współpracy (co najmniej dwie Instytucje

Finansowe); 1.4 adresy placówek do obsługi Odbiorców Wsparcia (co najmniej jeden),

zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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