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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281832-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słońsk: Usługi udzielania kredytu
2020/S 116-281832
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słońsk
Adres pocztowy: Sikorskiego 15
Miejscowość: Słońsk
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-436
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Sroka
E-mail: zcawojta@slonsk.pl
Tel.: +49 957572271
Faks: +49 957572268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slonsk.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://slonsk.bip.net.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:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

17/06/2020
S116
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S116
17/06/2020
281832-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

II.1.4)

Krótki opis:
1.1 udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 1 888 801,00 PLN z przezn. na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1.2 Kredyt w PLN.
1.3 Okres kredytowania – 246 miesięcy.
1.4 Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części bez dod. opłat i prowizji.
1.5 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego
zadłużenia.
1.6 Spłata odsetek w okr. kwartalnych, na koniec kwartału. Pierwsza spłata odsetek – 30.9.2020.
1.7 Zabezpieczenie – weksel in blanco.
2.1 Oprocentowanie naliczane kwartalnie w stosunku rocznym wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M,
skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku.
2.2 Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania przyjmowana będzie wielkość WIBOR
dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podst. stawki WIBOR 3M z
ostatniego dnia robocz. kwartału poprzedz. okres naliczania odsetek tj. 1,17 %.

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: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Słońsk, 66-436 Słońsk, ul. Sikorskiego 15, woj. lubuskie POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 1 888 801,00
PLN (słownie złotych: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden) z przeznaczeniem na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1.2 Udzielenie kredytu w PLN.
1.3 Okres kredytowania – 246 miesięcy (termin wymagany).
1.4 Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
1.5 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego
zadłużenia.
1.6 Spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek – 30.9.2020.
1.7 Forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco.
2.1 Oprocentowanie kredytu naliczane będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy
procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku.
2.2 Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana będzie wielkość
WIBOR dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podstawie stawki WIBOR
3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek, tj. 1,17 %. Zmiana
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wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w kwartale na początku każdego kwartału. Okres
odsetkowy obejmuje okres jednego kwartału.
3. Spłata kredytu będzie się odbywać w okresach kwartalnych, według harmonogramu spłaty, stanowiącego
załącznik do SIWZ.
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
Okres w miesiącach: 246
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
Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wys. 5 000,00 PLN/słownie:
pięć tysięcy zł/ w jednej z form wymienionych w ustawie Pzp.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 76
8355 0009 0034 9877 2000 0020.

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:
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także
realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
1. Oprocentowanie kwartalnie w stosunku rocznym w/g zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M ustalonej na
podst. stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek,
skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku.
2. Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana będzie wielkość
WIBOR dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M, ustalona na podstawie stawki WIBOR
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3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek. Zmiana wysokości
oprocentowania kredytu następować będzie raz w kwartale na początku każdego kwartału. Okres odsetkowy
obejmuje okres 1 kwartału.
3. Spłata w okresach kwartalnych, według harmonogramu –załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Kredyt w PLN.
5. Okres kredytowania – 246 miesięcy.
6. Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
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: 20/07/2020
Czas lokalny: 14:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Oferty w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami otwarte zostaną w miejscu – Urząd Gminy w
Słońsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, POLSKA, sekretariat.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa Urzędu Gminy w Słońsku.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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I. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.
Wraz z ofertą (Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ) należy złożyć następujące dokumenty:
1) jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16) – zał. nr 4 do SIWZ, w
zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w
zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV tylko w
zakresie sekcji α, część VI);
2) dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności – jeżeli dotyczy;
3) dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych
w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli dotyczy;
4) pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli zaistnieje taka
sytuacja, zgodnie z art. 23 ustawy;
5) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu Wykonawcy, jeżeli jest to osoba
nie wykazana w rejestrze lub oferta nie jest podpisywana przez wszystkich członków spółki cywilnej;
6) dowód zabezpieczenia wadium;
7) formularz kalkulacji ceny oferty – załącznik nr 2 do SIWZ;
8) harmonogram spłaty kredytu – załącznik nr 3 do SIWZ.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich
podstawy wykluczenia:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 oraz ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp, o której mowa w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (dalej „Rozporządzenie”);
2) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4 Rozporządzenia;
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 pkt 5 Rozporządzenia;
4) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6) Rozporządzenia;
5) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych
przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.
III. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego w BIP informacji z otwarcia ofert, Wykonawca
przesyła Zamawiającemu bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – na adres e-mail:
zcawojta@slonsk.pl
IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają
dokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2020
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