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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2176-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2018/S 002-002176
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 209-433771)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: joanna.kieliszewska@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach
Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+
Numer referencyjny: DZZK/106/DIF/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub
„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem
Finansowym „Wejście Kapitałowe”, do którego Zamawiający, Wykonawca oraz Inwestorzy Prywatni wniosą
wkład finansowy, który będzie podlegał zwrotowi na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Z Instrumentu Finansowego dokonywane będą Jednostkowe Wejścia Kapitałowe, których parametry
zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” stanowiącej załącznik nr [2] do
Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które dla FIZAN stanowią załącznik nr [2a] do
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SIWZ, a dla ASI stanowią załącznik nr [2b] do SIWZ. Wnoszony przez Zamawiającego wkład do Instrumentu
Finansowego będzie pochodził ze środków Funduszu Funduszy „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+”.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 209-433771

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:
— Wykonawca będący towarzystwem funduszy inwestycyjnych wykaże że posiada aktualne zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych,
zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu
ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
— Wykonawca będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną, z zastrzeżeniem
odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego - wykaże że posiada aktualne zezwolenie,
— Wykonawca będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną, z zastrzeżeniem
odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie wpisu do Rejestru
Zarządzających ASI - wykaże że posiada wpis do tego rejestru.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:
— Wykonawca będący towarzystwem funduszy inwestycyjnych wykaże że posiada aktualne zezwolenie Komisji
Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym
zezwolenie o którym mowa w art. 45 ust. 1a Ustawy o funduszach, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu
zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
— Wykonawca będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną, z zastrzeżeniem
odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego - wykaże że posiada aktualne zezwolenie,
— Wykonawca będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną, z zastrzeżeniem
odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie wpisu do Rejestru
Zarządzających ASI - wykaże że posiada wpis do tego rejestru.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. nie
określa usług wymagających zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
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osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, a wchodzące
w skład Kluczowego Zespołu.
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