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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200131-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Suchedniów: Usługi udzielania kredytu
2018/S 089-200131

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
Suchedniów
26-130
Polska
Tel.:  +48 412543485
E-mail: ziksuched@poczta.onet.pl 
Faks:  +48 412543485
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.suchedniow.bip.doc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.suchedniow.bip.doc.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu w 2018 r. oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny: FN.271.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ziksuched@poczta.onet.pl
http://www.suchedniow.bip.doc.pl
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Przedmiotem zamówienia jest „Kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu
budżetu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”. Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wartość zamówienia jest wyższa od kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający informuje, że w bieżącym
postępowaniu działając zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona
oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721

II.2.4) Opis zamówienia:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn.
„Kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu w 2018 r. oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów”.
2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2030 r.
3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30.12.2019 r.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 4 500 000,00 PLN bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
5) Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa.
6) Spłata kredytu dokonywana będzie w 45 ratach kwartalnych (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), w ostatnim dniu każdego kwartału.
7) Prowizja będzie płatna jednorazowo w terminie ustalonym przez Bank, jednak nie wcześniej niż w dniu
uruchomienia kredytu na koncie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wyłącznie jednorazową prowizję tzn.
z tytułu uruchomienia kredytu.
8) Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień 15.5.2018 r. – na
potrzeby badania ofert.
9) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.
10) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez
dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego
korzystania z kredytu.
11) Wykonawca w terminie określonym w formularzu oferty uruchomi kredyt - 1 transza w wysokości 4 500
000,00 PLN na konto wskazane przez Zamawiającego.
12) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
2.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych)
w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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2.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie
występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
2.4. Zamawiający informuje, iż ze strony internetowej http://www.suchedniow.bip.doc.pl/ w zakładce Budżet i
finanse w podkategoriach, Wykonawcy mogą pobrać wszelkie dokumenty i informacje dotyczące budżetu gminy
Suchedniów, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacji o zadłużeniu,
sprawozdań z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/07/2018
Koniec: 31/12/2030
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie
wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm.).
Zamawiający dalej Z wykluczy z postępowania Wykonawców dalej W, którzy nie wykażą spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.2. SIWZ oraz nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy, oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 Do oferty W. dołącza
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w postaci JEDZ. JEDZ należy przygotować i złożyć zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozdziale 8 SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na potwierdzenie spełnienia ww warunku wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z SIWZ:-zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm., a w przypadku

http://www.suchedniow.bip.doc.pl/
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określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe - zgodnie z opisanym
warunkiem w pkt. 4.2.1. a) SIWZ,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
18.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone
zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
18.2. W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie.
18.3. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć:
18.3.1. zmniejszenia kwoty kredytu:
a) wystąpienie siły wyższej
b) dobra sytuacja finansowa Zamawiającego w bieżącym roku budżetowym
18.3.2. okresu kredytowania:
a) wystąpienie siły wyższej
b) zagrożenie utraty płynności finansowej Gminy Suchedniów
c) wydłużenie okresu kredytowania poza termin 31.12.2030 roku może nastąpić po dochowaniu wymogów
określonych w § 7 ust. 4 umowy.
18.3.3 zmiany harmonogramu spłat kredytu:
a) wystąpienie siły wyższej
b) zmniejszenie kwoty kredytu wpływające na zmianę wysokości rat kredytu

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2018
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Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w
Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony
zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ wraz z informacją, którą cześć zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podaniem firm Podwykonawców Dokument składany w oryginale. Uwaga: w formularzu
oferty, Wykonawca wpisuje hasło, które umożliwi odszyfrowanie JEDZ, - harmonogram spłat kredytu
sporządzony na podstawie zał. nr 7 do SIWZ. - JEDZ w wersji elektronicznej na podany w SIWZ adres e-
mail, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zgodnie z zapisami w rozdziale 8 SIWZ. W zał.
nr 3 do SIWZ Zamawiający zamieścił instrukcję wypełniania JEDZ. - pełnomocnictwo - w przypadku, gdy
oferta jest składana przez pełnomocnika, upoważniające go do tej czynności,- oświadczenie /zobowiązanie
podmiotu do udostępnienia zasobów zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca polega
na zasobach innych podmiotów) -oryginał wniesienia wadium w przypadku wadium wniesionego w formie
niepieniężnej. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej, dowód
wniesienia wadium należy w oryginale załączyć do oferty. Wadium powinno obejmować cały okres związania
ofertą, począwszy od daty składania ofert. - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego Nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu
na kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku oraz
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”. Zamawiający dalej Z wykluczy z postępowania
Wykonawców dalej W, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 4.2. SIWZ) oraz
nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 oraz art. 24 ust. 5
pkt. 1, 8 ustawy Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na potwierdzenie spełnienia ww warunków oraz braku podstaw
do wykluczenia wezwie W, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z SIWZ: - odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy; - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że W. nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
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ofert lub inny dokument potwierdzający, że W. 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; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że W. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że W.
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; - oświadczenie
W. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – zał. Nr do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa zamówień publicznych czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.
19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5. i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
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a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa do dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt. 19 SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisu Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2018


