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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387727-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Usługi udzielania kredytu
2021/S 146-387727

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Łomża
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 450669921
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mścichowska
E-mail: k.mscichowska@um.lomza.pl 
Tel.:  +48 862156795
Faks:  +48 862156706
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza
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 długoterminowego kredytu w kwocie 25 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu 
Miasta Łomża w 2021 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer referencyjny: WSB.271.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca zaciągnięcia przez miasto Łomża kredytu w kwocie 
25 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Łomża w 2021 r. oraz spłatę zobowiązań 
z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o 
ustalonych standardach jakościowych, na straży których stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca 
nadzór nad sektorem bankowym.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy 00/100 złotych).

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: PL842 Łomżyński

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca zaciągnięcia przez miasto Łomża kredytu w kwocie 
25 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Łomża w 2021 r. oraz spłatę zobowiązań 
z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, na straży 
których stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym.
2.Szczegółowy opis warunków udzielania kredytu:
1) waluta: PLN;
2) termin realizacji zamówienia – określono w rozdz. VIII (Termin wykonania zamówienia) niniejszej SWZ. Okres 
kredytowania jaki należy przyjąć do obliczenia ceny oferty określono w rozdz. XVI (Sposób obliczenia ceny 
oferty) niniejszej SWZ;
3) zamawiający ma prawo do wykorzystania kredytu w kwocie niższej bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
4) uruchomienie kredytu nastąpi, na podstawie dyspozycji zamawiającego złożonej w banku, najpóźniej 
trzeciego dnia roboczego od dnia przesłania dyspozycji pocztą elektroniczną (na podany adres e-mail);
5) w przypadku niepostawienia przez bank kredytu do dyspozycji zamawiającego w ustalonych terminach, 
zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych;
6) karencja w spłacie rat kapitału do dnia 31 grudnia 2021 r.;
7) spłata rat kredytu będzie następowała w okresach kwartalnych wg harmonogramu zawartego w załączniku nr 
2 do SWZ, ostatniego dnia roboczego miesiąca;
8) odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia kredytowego i spłacane w okresach kwartalnych;
9) bank powiadomi zamawiającego, pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazany przez zamawiającego 
adres e-mail, na 5 dni roboczych przed planowaną datą spłaty odsetek o naliczonej kwocie tych odsete;
10) oprocentowanie kredytu ustalone kwartalnie na podstawie stawki WIBOR 3M, notowanej w ostatnim 
dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki i marży banku (stała w 
okresie obowiązywania umowy). Powyższe koszty są całkowitą wartością zamówienia. Zamawiający nie 
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dopuszcza wprowadzenia do umów żadnych innych kosztów obsługi kredytu poza wymienionymi w tabeli oraz 
oprocentowaniem zmiennym kredytu obliczonym w sposób określony w załączniku nr 1a do SWZ;
11) zamawiający może dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, po 
zawiadomieniu banku o planowanej przedterminowej spłacie kredytu z 3-dniowym wyprzedzeniem;
12) środki z kredytu zostaną postawione do dyspozycji zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zawarcia 
umowy;
13) formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony 
przez zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika Miasta;
14) w okresie kredytowania dopuszcza się jednorazową możliwość odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych 
na okres 12 miesięcy. Ewentualne odroczenie terminu spłaty rat kapitałowych, nie spowodują wydłużenia 
okresu kredytowania;
15) zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie terminów harmonogramu spłat rat 
kapitałowych i ich wysokości bez naliczania z tego tytułu prowizji. Zmiany treści umowy w zakresie terminów 
harmonogramu spłaty rat kapitałowych i ich wysokości, będą wymagały akceptacji banku;
16) zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek;
17) zamawiający nie ponosi innych dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytu;
18) wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek zamawiającego nr 34 1560 0013 2294 6771 
7000 0001;
19) dodatkowo zamawiający informuje, że:
a) na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej Skarbnik dokonana kontrasygnaty,
b) nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wobec Urzędu Skarbowego.
3. Wykorzystanie kredytu nastąpi w dowolnych kwotach, terminach i transzach na podstawie dyspozycji 
płatniczej zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2034
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia – okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2034 r.
Uwaga: uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na 
zasadach określonych w niniejszej SWZ wraz z załącznikami.
2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w dowolnych kwotach, terminach i transzach na podstawie dyspozycji 
płatniczej zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, 
jeżeli wykaże że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług 
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), a w przypadku 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.
2. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1896 ze zm.), a w przypadku 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.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte są w SWZ m.in. w rozdziale IV Opis przedmiotu 
zamówienia oraz w rozdziale VIII Termin wykonania zamówienia.
2. Ponadto zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454–455 ustawy Pzp.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

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: 01/09/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 26/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
1. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.

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. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) pod adresem (https://
platformazakupowa.pl/pn/um_lomza). Pozostałe informacje w niniejszym zakresie umieszczono w rozdziale XIV 
SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 pkt 1–10 ustawy Pzp.
3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca 
jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD), o którym mowa w rozdziale XI ust. 1 
SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
2) wyliczenie łącznego kosztu obsługi kredytu – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeśli 
umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli umocowanie nie wynika z dokumentów 
rejestrowych (jeśli dotyczy);
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale 
XII ust. 6 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium.
4. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, w tym dotycząca JEDZ i dokumentów wykonawcy 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się 
w rozdziale XI SWZ, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
6. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w rozdziale XII 
SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224577801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021

30/07/2021 S146
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7


