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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95461-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kobylnica: Usługi udzielania kredytu
2019/S 042-095461

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Kobylnica
ul. Główna 20
Kobylnica
76-251
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Janeczko-Skrzeczkowska
Tel.:  +48 598429070
E-mail: a.janeczko@kobylnica.eu 
Faks:  +48 598429072
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http:///bip.kobylnica.tensoft.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

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 i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000 PLN
Numer referencyjny: ZP.271.U-1.5.2019

II.1.2) Główny kod CPV
66113000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w
wysokości 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na sfinansowanie:
1) planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylnica na 2019 rok w kwocie 6 775 968,58 PLN - z
przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych,
2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w
kwocie 3 224 031,42 PLN.
2. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3.0 SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 100 000.00 PLN

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: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kobylnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w
wysokości 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na sfinansowanie:
1) planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylnica na 2019 rok w kwocie 6 775 968,58 PLN - z
przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych,
2) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w
kwocie 3 224 031,42 PLN.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy, w
transzach o których mowa w ppkt 2) lit. a, b, c, d, e poniżej, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i ilości
transz oraz możliwością przenoszenia kwot pomiędzy transzami.
2) Kredyt uruchamiany będzie w następujących transzach:
a) I w wysokości 1 000 000 PLN w dniu 1.6.2019 r.,
b) II w wysokości 2 000 000 PLN w dniu 1.10.2019 r.,
c) III w wysokości 2 000 000 PLN w dniu 1.11.2019 r.,
d) IV w wysokości 3 000 000 PLN w dniu 1.12.2019 r.,
e) IV w wysokości 2 000 000 PLN w dniu 15.12.2019 r.
Powyższe terminy transz stanowią podstawę do obliczenia wartości oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę
terminów i ilości transz wraz z przenoszeniem kwot pomiędzy transzami do nieprzekraczalnej kwoty kredytu 10
000 000,00 PLN.
3) Waluta kredytu: PLN.
4) Uruchomienie środków kredytowych następować będzie na podstawie pisemnych dyspozycji płatniczych
Zamawiającego złożonych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, poprzez przekazanie środków na
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rachunek bieżący Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sławnie Filia w Kobylnicy nr 73 9317 0002 0090
0733 2000 0010.
5) Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek
przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku a w przypadku roku
przestępnego 366 dni.
6) Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca
kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych
informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek, z zastrzeżeniem,
że w miesiącu grudniu informacja zostanie przekazana do dnia 24 grudnia każdego roku.
7) Spłata kapitału będzie następowała w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca
kalendarzowego. Kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem spłaty, określonym w Załączniku nr 2 do
SIWZ (Formularz cenowy). Spłaty kapitału w latach 2020-2033 wynosić będą po 666 660 PLN i w roku 2034:
666 760 PLN.
8) Karencja w spłacie kapitału – do dnia 30.1.2020 r.
9) Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 30.12.2019 r.
10) W momencie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram spłaty kredytu
wraz z odsetkami przy następujących założeniach:
a) stałych rat kredytu oraz malejących odsetkach,
b) udzielenia kredytu w pełnej wysokości, tj. 10 000 000,00 PLN.
11) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
2. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3.0 SIWZ.
3. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności związane z bieżącymi pracami
biurowymi związanymi z udzieleniem i obsługą kredytu, m.in. prowadzenie rachunku kredytobiorcy, naliczenie
odsetek, ustalenie bieżących sald, zgodnie z pkt 19.0 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 100 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2034
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 do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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 spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 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.2018.2187 t.j.). W przypadku określonym w art. 178 ust.
1 ustawy Prawo bankowe Wykonawca przedstawia oświadczenie potwierdzające rozpoczęcie działalności
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku podmiotu
mającego siedzibę poza granicami Polski – zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności.

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. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa według wzoru obowiązującego w
banku Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawierającego postanowienia zgodne z treścią SIWZ
oraz przepisami prawa, które stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zamawiający wymaga zawarcia i uwzględnienia w treści umowy warunków określonych w pkt 16.0. SIWZ.

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: 02/04/2019
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
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Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/04/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica,
POLSKA) w pokoju nr 10 (sala narad) przy użyciu platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;
2) dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, tj. Wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2019


