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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Stawiguda: Usługi bankowe

2020/S 155-379674

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Stawiguda
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 10
Miejscowość: Stawiguda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-034
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@stawiguda.pl
Tel.: +48 895126824
Faks: +48 896500360
Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.stawiguda.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stawiguda.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://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: administracja samorządowa

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 10 344
000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy Stawiguda w 2020 r. oraz spłatę wcześniej za...
Numer referencyjny: BiZ/FB.271.1.21.2020

II.1.2) Główny kod CPV

66110000 Usługi bankowe

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:przetargi@stawiguda.pl?subject=TED
http://bip.stawiguda.pl/
http://bip.stawiguda.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
złotowego w wysokości 10 344 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Stawiguda w 2020 r. oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat, z
uwzględnieniem sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału.

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

66113000 Usługi udzielania kredytu
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stawiguda, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
złotowego w wysokości 10 344 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Stawiguda w 2020 r. oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat, z
uwzględnieniem sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału.
2) Dopuszcza się podpisanie kilku umów kredytowych w przypadku kwalifikowania
się do sfinansowania z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w
ramach oferty kredytowej wybranego Wykonawcy).
3) Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji
Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do
dnia 31 grudnia 2020 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
4) Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu:
— dnia 15 października 2020 roku 5 000 000,00 PLN,
— dnia 15 listopada 2020 roku 3 000 000,00 PLN,
— dnia 30 listopada 2020 roku 2 344 000,00 PLN.
5) Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy Stawiguda w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6) Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków
majątkowych wymienionych w załączniku do umowy kredytowej oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmniejszenia kwoty kredytu lub
odstąpienie od podjęcia kredytu- bez prowizji i opłat.
8) Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od udziału środków własnych
Zamawiającego w finansowaniu wydatków ujętych w załącznikach do umów
kredytowych.
9) Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar
rachunku kredytowego Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie
których kredyt został udzielony, bez prowizji i opłat.
10) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dzienne wyciągi bankowe
potwierdzające dokonane operacje na rachunku kredytowym (w tym także naliczone i
spłacone odsetki) w terminie 1. dnia po dniu dokonania operacji, bez prowizji i opłat.
11) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma średniej
arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 3M z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, dla
którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu
każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie
obowiązywania umowy.
12) O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym miesiącu Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego w terminie do 12. dnia każdego miesiąca w formie
pisemnej, bez obciążania kosztami.
13) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu.
Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy
założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego
kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
14) Spłata odsetek naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach
miesięcznych w 25. dniu każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych
informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej
w 12. dniu każdego następnego miesiąca – bez obciążania Zamawiającego kosztami.
W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie
spłaty kapitału – od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata
kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia
ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone
zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym „Harmonogramem
spłaty rat kapitałowych”. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z
ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem
spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba dni roboczych od dnia złożenia wniosku do
uruchomienia kredytu (Wd) / Waga: 40,00 %
Cena - Waga: 60,00 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 108
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

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:
Warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, tj. posiadają kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający uzna
w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże, że posiada uprawnienia do
wykonywania określanej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, iż Wykonawca jest bankiem w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019
r., poz. 2357 z pózn. zm.) oraz że posiada aktualne (ważne) zezwolenie komisji
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

nadzoru finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art.
36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357
ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w
życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: 14/09/2020
Czas lokalny: 09:45

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 10:00

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. Ustala się wadium w wysokości: 55 000,00 PLN z dopiskiem „Wadium –
BiZ/FB.271.1.21.2020 – udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w
wysokości 10 344 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy Stawiguda w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań”.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
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1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
1) podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp;
2) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
3) umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ;
4) Zamawiający uznaje jako istotne następujące postanowienia, które muszą zostać
wprowadzone do treści umowy zawieranej z Wykonawcą:
— zawarcie na okres 9 lat (108 miesięcy) umowy kredytowej o udzielenie i obsługę
kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 10 344 000,00 PLN na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stawiguda w 2020 r. oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z uwzględnieniem 6-miesięcznej karencji w
spłacie kredytu,
— warunki udzielenia i obsługi kredytu muszą być zgodne z wymaganiami
Zamawiającego opisanymi w rozdz. III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
— w każdym momencie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy w
terminie 5 dni kalendarzowych przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
1974 r. Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób wykonujących czynności techniczno-
formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym m.in. prowadzenie
rachunku kredytobiorcy, naliczanie odsetek, ustalanie bieżących sald,
— Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieprzedłożenie oświadczenia
Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób wykonujących
czynności techniczno-formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym
m.in. prowadzenie rachunku kredytobiorcy, naliczanie odsetek, ustalanie bieżących
sald w wysokości 200 PLN za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych, które należy
uwzględnić w umowie. Szczegóły dotyczące możliwości wprowadzania zmian w
umowie opisane są w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://uzp.gov.pl/
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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
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/08/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://uzp.gov.pl/

