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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394853-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bisztynek: Usługi udzielania kredytu
2022/S 138-394853

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Bisztynek
Krajowy numer identyfikacyjny: 510743597
Adres pocztowy: ul. T.Kościuszki 2
Miejscowość: Bisztynek
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Rudzka
E-mail: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl 
Tel.:  +48 895216400
Faks:  +48 897188603
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.bisztynek.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/640301
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:
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu"
Numer referencyjny: GMP.271.13.2022

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00zł

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie 
planowanego deficytu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
2) Kwota kredytu: 3.000.000,00 zł.
3) Okres kredytowania: lata 2022 – 2034.
4) Na potrzeby przygotowania oferty przyjmuje się WIBOR 1M – 6,5%. oraz należy przyjąć szacowane kwoty i 
terminy uruchomienia poszczególnych transz kredytu:
— I transza 1.000.000,00 zł – do 20.10.2022r.
— II transza 1.000.000,00 zł – do 30.11.2022r.
— III transza 1.000.000,00 zł – do 28.12.2022r.
Kredyt będzie pobierany transzami od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2022 r.
5) Określenie wysokości transz kredytu oraz termin postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego 
następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki.
6) Zamawiający zastrzega na swój wniosek możliwość przesunięcia terminów postawienia do dyspozycji 
środków bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, przy czym zamówienie zostanie 
zrealizowane najpóźniej do 30 grudnia 2022r. W przypadku przesunięcia terminów postawienia do dyspozycji 
Zamawiającego środków , odsetki liczone będą od dnia faktycznego uruchomienia kredytu lub jego 
poszczególnych transz.
7) Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym 
danego miesiąca w terminach i kwotach podanych w rozdz. IV pkt 2 ppkt 10 SWZ, w tym 2023r.- 40.000, 2024r.- 
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40.000, 2025r.- 40.000, 2026r.- 120.000, 2027r.- 120.000, 2028r.- 120.000, 2029r.- 120.000, 2030r.- 120.000, 
2031r.- 320.000, 2032r.- 420.000, 2033r.- 800.000, 2034r.- 740.000.
8) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy 
procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.
9) Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych 
depozytów 1-miesiecznych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który 
naliczane jest oprocentowanie.
10) Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
11) Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
12) Bank nie będzie pobierał od Kredytobiorcy żadnych opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu.
13) Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz 
z deklaracją wekslową podpisaną przez Zamawiającego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta 
Bisztynek. Bank wystawi Zamawiającemu zaświadczenie potwierdzające odbiór weksla.
14) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdz. IV SWZ

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
Koniec: 30/09/2034
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
- cena (C) – waga 60 %
- czas uruchomienia kredytu (D)– waga 40%

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, że Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie 
Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument dotyczący utworzenia banku i uprawniający do wykonywania 
czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej "SWZ"

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/08/2022
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: 19/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, ul. T. Kościuszki 2, 
11-230 Bisztynek, pokój nr 8
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
transakcja/640301 poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę na 
podstawie art.108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, tj.: w stosunku do którego otwarto 
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 
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którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3.Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z 
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: 
odwołanie i skarga. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 
ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 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. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2022
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