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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319294-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Susz: Usługi udzielania kredytu
2019/S 130-319294

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Susz
ul. Wybickiego 6
Susz
14-240
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Suszu
Tel.:  +48 552786015
E-mail: zp@susz.pl 
Faks:  +48 552786222
Kod NUTS: PL621
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.susz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/susz

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/susz
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/susz
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 i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 431 809,33 PLN dla Gminy Susz
Numer referencyjny: RLZP.I.271.13.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zp@susz.pl
http://bip.susz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
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66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5
431 809,33 PLN dla Gminy Susz” z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 4 835 241,71 PLN
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie – 596 567,62 PLN:
1) Uruchamianie transz kredytu przez Bank następować będzie do 30.12.2019 r. na wniosek zamawiającego.
Bank postawi kredyt do dyspozycji w ciągu maksymalnie 7 dni od podpisania umowy.
2) Waluta kredytu złoty polski (PLN).
3) Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
4) Okres spłaty kapitału w latach 2020-2029 począwszy od 31.1.2020 r (ostatnia rata 31.12.2029 r.).
5) Spłata kapitału nastąpi w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca.

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: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Susz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Spłata kapitału nastąpi w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca.
Spłata kredytu w latach i kwotach:
— w 2020 roku – 400 000,00 PLN (1 rata 37 000,00 PLN; 11 rat po 33 000,00 PLN),
— w 2021 roku – 300 000,00 PLN (12 rat po 25 000,00 PLN),
— w 2022 roku – 200 000,00 PLN (1 rata 24 000,00 PLN; 11 rat po 16 000,00 PLN),
— w 2023 roku – 200 000,00 PLN (1 rata 24 000,00 PLN; 11 rat po 16 000,00 PLN),
— w 2024 roku – 600 000,00 PLN (12 rat po 50 000,00 PLN),
— w 2025 roku – 600 000,00 PLN (12 rat po 50 000,00 PLN),
— w 2026 roku – 700 000,00 PLN (1 rata 62 000,00 PLN; 11 rat po 58 000,00 PLN),
— w 2027 roku – 800 000,00 PLN (1 rata 74 000,00 PLN; 11 rat po 66 000,00 PLN),
— w 2028 roku – 800 000,00 PLN (1 rata 74 000,00 PLN; 11 rat po 66 000,00 PLN),
— w 2029 roku - 831 809,33 PLN (1 rata 72 809,33 PLN; 11 rat po 69 000,00 PLN).
2) Spłata odsetek od 31.1.2020 r. w okresach miesięcznych. Należne odsetki naliczane będą za każdy dzień od
faktycznie wykorzystanych środków kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu oraz
roku.
O wysokości odsetek Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę, w formie pisemnej, podając
jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. Ww. zawiadomienie może być
przesłane faksem lub na adres e-mail: finanse6@susz.pl  najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności.
3) Za spłatę odsetek i rat kapitałowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Banku.

mailto:finanse6@susz.pl
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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 pierwszym dniu roboczym
następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
4) Oprocentowanie kredytu – obliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dni
robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału, powiększona o stałą marżę
banku.
5) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki w wysokości 1,50 razy marża
plus WIBOR 3M określony w pkt 9.
6) Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie wekslem „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
7) Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat i bez uprzedniego powiadamiania kredytodawcy.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymywania wszystkich dokumentów związanych z udzielonym
kredytem, w tym między innymi opinie bankowe, aneksy do umowy kredytowej, bez ponoszenia dodatkowych
opłat lub prowizji.
9) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
10) Nie dopuszcza się możliwości zastosowania kapitalizacji odsetek.
11) Dla kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M – 1,72 % i datę 24.6.2019 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość środków do dokonania przelewu na konto kredytobiorcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 123
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

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:
W zakresie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający, żąda by Wykonawca przedstawił Zamawiającemu Zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy
z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 128) lub równoważny dokument,
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potwierdzający prawo do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej. Ocena spełniania warunku
nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które stanowi wstępne
potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu,
złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia
zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia
zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

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. Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelanie środków na rachunek 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010
na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, po spełnieniu następujących warunków:
1) po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2. Kredyt może być uruchomiony przez Kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty
limitu kredytowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 30.12.2019 r.
4. Nie uruchomienie kredytu w terminie, o którym mowa w ust. 3 powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.
5. Kredytobiorca ma prawo nie wykorzystać całej kwoty udzielonego kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek dodatkowych opłat.
6. W przypadku niewykorzystania kredytu w całości Kredytobiorca poinformuje Bank, czy obniżeniu ulega
wysokość rat, czy skraca się okres kredytowania czy też stosuje się oba te rozwiązania równocześnie.
7. Bank może odstąpić od niniejszej umowy i odmówić postawienia

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pokój nr 204A (II piętro), POLSKA, za
pośrednictwem Platformy zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty na Platformie (https://
platformazakupowa.pl/pn/ilawa/pn/susz)

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, 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 określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa/pn/susz
https://platformazakupowa.pl/pn/ilawa/pn/susz
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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.
4) 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.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zasady postępowania dotyczące wniesienia odwołania
oraz po jego wniesieniu, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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