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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436550-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszcz Gdański: Usługi udzielania kredytu
2019/S 179-436550

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
Pruszcz Gdański
83-000
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Rembisz
Tel.:  +48 586929420
E-mail: ZAMOWIENIA@PRUSZCZGDANSKI.PL 
Faks:  +48 586822714
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pruszczgdanski.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pruszczgdanski.pl
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/pruszcz_gdanski

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:
Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości do 10 000 000 PLN na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z terminem spłaty w latach 2021–2029
Numer referencyjny: ZP.271.33.2019

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

mailto:ZAMOWIENIA@PRUSZCZGDANSKI.PL
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości
do 10 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z
terminem spłaty w latach 2021–2029.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 6 do SIWZ.

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: PL6
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości
do 10 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2019 roku, z
terminem spłaty w latach 2021–2029.
2. Okres uruchomienia kredytu: Kredyt uruchamiany jednorazowo do 31.12.2019 r. lub w dwóch transzach:
pierwsza w kwocie do 80 % wysokości kredytu (planowany termin uruchomienia pomiędzy listopadem a
grudniem 2019 r.) na wniosek złożony Wykonawcy na ... dni robocze przed uruchomieniem transzy (nie więcej
niż 3 dni robocze).
3. Okres spłaty kapitału: lata 2021–2029, począwszy od 31.1.2021 r. w 100 równych ratach miesięcznych
(ostatnia rata 30.4.2029 r.).
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów
międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane
jest oprocentowanie, powiększonej o ewentualną stałą marżę banku wynikającą z oferty.
5. Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
6. Odsetki spłacane będą miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 31.1.2020 r.
raty kapitałowe spłacane będą miesięcznie płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 31.1.2021
r.
7. Do celu ustalenia odsetek należy przyjąć, że rok ma 365 dni, rok przestępny 366 dni, a miesiąc rzeczywistą
liczbę dni.
8. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień
ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten
dzień.
9. Zabezpieczenie kredytu ustala się w formie weksla własnego „in blanco” do kwoty 11 700 000,00 PLN.
10. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c.
11. Kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem
określonym wyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub prowizji.
Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które
będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia.
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12. Kwota kredytu nieuruchomiona do końca bieżącego roku, nie będzie wykorzystana. Od niewykorzystanej
kwoty kredytu nie będzie pobierana przez Wykonawcę żadna opłata lub prowizja.
13. Walutą kredytu będzie PLN – wszystkie rozliczenia między bankiem a kredytobiorcą będą dokonywane w
złotych polskich.
14. Jedyną formą wynagrodzenia Wykonawcy za udzielenie kredytu jest oprocentowanie określone w umowie.
Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty kredytu, lecz nie dłużej niż do dnia
30.4.2029 r.
Termin uruchomienia kredytu – jednorazowo do dnia 31.12.2019 r. lub w dwóch transzach, w tym pierwsza w
kwocie do 80 % wysokości kredytu (planowany termin uruchomienia pomiędzy listopadem a grudniem 2019 r.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2029
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
Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana
zostanie tzw. /procedura odwrócona/, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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 uprawnienia do wykonywania
czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z
późn. 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.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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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:
Warunki umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do 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: 18/10/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy
Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański – sala konferencyjna, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni.
Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest do złożenia formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z
harmonogramem spłaty kredytu (formularz nr 1a do SIWZ).

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
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)(dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30, który reprezentuje Gminę Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu
Gminy Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym może się
Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszczgdanski.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych
na Administratora ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), tj. w celu
udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu - art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy z udziału
w postępowaniu 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 lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

mailto:iod@pruszczgdanski.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio


Dz.U./S S179
17/09/2019
436550-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6

17/09/2019 S179
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 6

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
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zwanego dalej JEDZ wg. wzoru (zał. nr 2 do SIWZ).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp:
– informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
– oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - wg załączonego wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ;
– oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ;
3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
– odpisu 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 wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą
zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w
post. na podst. art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na str. int. inf., o której
mowa w art. 86 ust. 5 ust. Pzp, przekazuje Zam. ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Wykonawca w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz o załącznik
nr 1a do SIWZ (Harmonogram spłaty kredytu) określi całkowitą cenę brutto (liczbowo) za przedmiot zamówienia
(koszt kredytu), w złotych polskich (PLN) w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest do złożenia formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z
harmonogramem spłaty kredytu (formularz nr 1a do SIWZ).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio

