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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117405-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Namysłów: Usługi udzielania kredytu
2018/S 053-117405
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
Namysłów
46-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Hołoś
Tel.: +48 774190358
E-mail: zamowienia@namyslow.eu
Faks: +48 774104841
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.namyslow.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.namyslow.eu
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
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 20 000 000 PLN z przeznaczeniem na: sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu do kwoty 15 566 677 PLN; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty
4 433 323 PLN
Numer referencyjny: ZP.271.45.2018.AH

II.1.2)

Główny kod CPV
66113000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi udzielania kredytu - 66113000-5. Przedmiotem
zamówienia jest zaciągnięcie w 2018 roku kredytu długoterminowego do kwoty 20 000 000,00 PLN, z
przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 15 566 677,00 PLN,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do kwoty 4 433 323,00 PLN. Kredyt zostanie spłacony w
terminie do 17 lat począwszy od 2019 roku.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający nie
przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz za ewentualne
sporządzanie aneksów do umowy.

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: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Namysłów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi udzielania kredytu - 66113000-5. Przedmiotem
zamówienia jest zaciągnięcie w 2018 roku kredytu długoterminowego do kwoty 20 000 000,00 PLN, z
przeznaczeniem na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 15 566 677,00 PLN, b) spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do kwoty 4 433 323,00 PLN. Kredyt zostanie spłacony w terminie do
17 lat począwszy od 2019 roku. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia
kredytu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawania zaświadczeń, opinii oraz
za ewentualne sporządzanie aneksów do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej
kwoty kredytu. Za niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz, że wszystkie zobowiązania wobec
zawartych umów są regulowane na bieżąco. Wykonawca pozyska opinie instytucji finansowych, w których
Zamawiający ma zaciągnięte zobowiązania finansowe (jeżeli uzna, że są one potrzebne do udzielenia kredytu).
Planuje się uruchomienie kredytu w 2018 roku do kwoty 20 000 000,00 PLN. Raty i odsetki Zamawiający będzie
spłacał kwartalnie, z tym, że spłata pierwszej raty nastąpi 31.3.2019 roku. Na wekslu własnym in blanco wraz
z deklaracją wekslową oraz umowie kredytowej będzie złożona kontrasygnata Skarbnika. Oświadczenie o
poddaniu się do egzekucji zostanie podpisane przez osoby upoważnione wraz z kontrasygnatą Skarbnika.
Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR ustaloną na okres 3 M z dnia 9.2.2018 roku, która
wynosi 1,72 % plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. Gmina Namysłów wystąpiła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, dlatego też zostanie
ona przedłożona dopiero po jej otrzymaniu, lub Wykonawcy, który wygra przetarg. Do podpisania umowy
nie jest wymagane przedstawienie opinii o możliwości spłaty kredytu. Sprawozdania, uchwały oraz opinie są
dostępne na stronie internetowej BIP Namysłów www.bip.namyslow.eu.
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2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art.
29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj. wykonanie czynności
administracyjnych w trakcie realizacji zamówienia związane z uruchomieniem kredytu i rozliczeniami spłaty
kredytu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Wymagania określające
w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w pkt 16 SIWZ,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zaciągnięcie
kredytu długoterminowego do kwoty 20 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na: a) sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu do kwoty 15 566 677,00 PLN, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4 433
323,00 PLN.
3. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
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: 31/12/2035
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 wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt
tysięcy 00/100).

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 powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na
prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876
z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.
193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP – zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie działalności. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków
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oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według
formuły „spełnia– nie spełnia”. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustalono w
pkt 5.2 SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

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:
Aneksowanie umowy może nastąpić w sytuacji: a) niewykorzystania w całości lub w części kwoty kredytu
(sytuacja może wystąpić np. w przypadku zrealizowania dodatkowych dochodów); b) zmiany terminu
uruchomienia i wykorzystania kredytu (sytuacja może wystąpić np. przy bieżącej realizacji zadań określonych
w budżecie gminy); c) wcześniejszej spłaty rat kredytu przez Zamawiającego (sytuacja może wystąpić np. w
przypadku zrealizowania dodatkowych dochodów); d) zmiany przeznaczenia kredytu (sytuacja może wystąpić
np. przy bieżącej realizacji zadań określonych w budżecie gminy); e) zmiany terminów spłaty rat kredytu
(sytuacja może wystąpić np. w przypadku niezrealizowania dodatkowych dochodów). Aneksowanie umowy
winno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. Dopuszczalna
jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach określonych w 16 SIWZ dot.
dopuszczenia zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

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: 25/04/2018
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
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie - Wydział Zamówień Publicznych, budynek B, pokój
nr 26.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega
wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 1
do oferty. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
został zamieszczony w pkt 6.7 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 6.7.2 a) – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. 2) w pkt 6.7.2 b) – d) – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 6.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 SIWZ stosuje się. Wykonawca
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, składa dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
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Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis §7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. stosuje się.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2018
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