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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375917-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gnojnik: Usługi udzielania kredytu
2018/S 164-375917

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
Osoba do kontaktów: Paulina Brzyk
32-864 Gnojnik Gnojnik
Polska
Tel.:  +48 146869600
E-mail: sekretariat@gnojnik.pl 
Faks:  +48 146869600
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.gnojnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na
2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 10
319 037,00 PLN

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Kod NUTS PL217

mailto:sekretariat@gnojnik.pl
http://www.gnojnik.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 10 319 037,00 PLN.
1. Kredyt długoterminowy
2. Kwota kredytu 10 319 037 PLN
3. Kredyt na okres do 31.12.2032 r.
4. Środki w wysokości 10 319 037,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzydzieści
siedem złotych) Bank przekaże na rachunek bankowy Gminy Gnojnik w transzach i terminach ustalonych przez
Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość pobierania transz w terminie od dnia podpisania umowy
do 31.12.2018 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia żadnych
dodatkowych kosztów /tj. dodatkowych opłat, prowizji i innych podobnych świadczeń/.
6. Naliczenie odsetek od kwoty transz kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego
(tj. od dnia przekazania na konto Zamawiającego danej transzy kredytu).
7. Uruchomienie kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego.
8. Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 3M + stała marża Banku. WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy
kwartału poprzedzającego kolejny kwartał (dla przykładu: dla I kw - WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego IV
kw .)
9. Oprocentowaniu podlega wypłacona kwota kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni oraz założenie że rok
liczy 365 dni.
10. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3 M nie stanowi zmiany warunków umowy i
nie powoduje konieczności jej pisemnego aneksowania.
11. Spłata kapitału w latach;
2020 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2021 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2022 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2023 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2024 - 1 076 934 PLN (3 raty po 269 000 PLN i jedna 269 934 PLN)
2025 - 800 000 PLN(4 raty po 200 000 PLN)
2026 - 800 000 PLN (4 raty po 200 000 PLN)
2027 - 900 000 PLN (4 raty po 225 000 PLN)
2028 - 1 000 000 PLN (4 raty po 250 000 PLN)
2029 - 1 100 000 PLN (4 raty po 275 000 PLN)
2030 - 1 200 000 PLN (4 raty po 300 000 PLN)
2031 - 1 399 658 PLN (3 raty po 350 000 PLN i jedna 349 658 PLN)
2032 - 842 445 PLN (3 raty po 210 000 PLN i jedna 212 445 PLN)
W ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od I kwartału 2020 r., ostatnia rata płatna do
dnia 31.12.2032 r. (w przypadku gdy termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata raty
następować będzie w ostatnim dniu roboczym kwartału).
12. Karencja w spłacie kredytu do 31.3.2020 roku.
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13. Rata odsetkowa płatna w okresach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od
31.12.2018 r., ostatnia rata odsetkowa płatna do dnia 31.12.2032 r. naliczane wyłącznie od kapitału
niespłaconego (w przypadku gdy termin spłaty raty odsetkowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
spłata raty odsetkowej następować będzie w ostatnim dniu roboczym kwartału).
14. Zabezpieczenie: weksel in blanko wraz z deklaracja wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie
złożona kontrasygnata skarbnika.
15. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.
16. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego określone zostanie w wysokości i na zasadach
obowiązujących u Wykonawcy.
17. Od przyznanego kredytu „Bank” nie pobierze prowizji od kredytu tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji
od wcześniejszej spłaty oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz żadnych innych dodatkowych
opłat, także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO.
18. Bank nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.
19. Nie przewiduje się dokumentowania (rozliczania) wykorzystanego kredytu.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłat rat bez ponoszenia jakichkolwiek
dodatkowych opłat w związku z wejściem w życie art. 243 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych.
Zmiana harmonogramu spłat będzie wprowadzona w formie aneksu do zawartej umowy.
21. Sprawozdania z wykonania budżetu Zamawiającego dostępne na stronie www.gnojnik.pl zakładka Urząd
Gminy zakładka budżet
22. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego - zostanie umieszona niezwłocznie po jej
otrzymaniu na stronie www.gnojnik.pl
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują
czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.11.2018. Zakończenie 31.12.2032

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

www.gnojnik.pl
www.gnojnik.pl
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III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100
PLN

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
11. Spłata kapitału w latach;
2020 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2021 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2022 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2023 - 300 000 PLN (4 raty po 75 000 PLN)
2024 - 1 076 934 PLN (3 raty po 269 000 PLN i jedna 269 934 PLN)
2025 - 800 000 PLN (4 raty po 200 000 PLN)
2026 - 800 000 PLN (4 raty po 200 000 PLN)
2027 - 900 000 PLN (4 raty po 225 000 PLN)
2028 - 1 000 000 PLN (4 raty po 250 000 PLN)
2029 - 1 100 000 PLN (4 raty po 275 000 PLN)
2030 - 1 200 000 PLN (4 raty po 300 000 PLN)
2031 - 1 399 658 PLN (3 raty po 350 000 PLN i jedna 349 658 PLN)
2032 - 842 445 PLN (3 raty po 210 000 PLN i jedna 212 445 PLN)
W ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał począwszy od I kwartału 2020 r., ostatnia rata płatna do
dnia 31.12.2032 r. (w przypadku gdy termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata raty
następować będzie w ostatnim dniu roboczym kwartału).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania
czynności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876)
poprzez posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu uprawniającego do
wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RIiD.271.9.2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.10.2018 - 13:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.10.2018 - 13:15
Miejscowość:
Gmina Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363, pokój nr 17
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z zasadami opisanym w pkt. 12 aktualny na dzień składania
ofert:
1) Jednolity europejski dokument zamówienia
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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:
1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca
wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku
Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz.1876) poprzez posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub
innego dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków
spółdzielczych)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy
przedłożyć:
1) Odpis 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
2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
4) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
5) Oświadczenie 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
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 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 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z
Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny
dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 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
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zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 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, z uwzględnieniem
terminów ich ważności.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
1) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

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


Dz.U./S S164
28/08/2018
375917-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

28/08/2018 S164
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 8

23.8.2018


